
 1

 Protokół :  

  XXVIII Sesja  Rady  Gminy  Gać   z dnia 28 grudnia    2012  roku  

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Lesław Stańko  

Zgodnie  z  listą  obecności  w   obradach   Rady   uczestniczy 14   Radnych  co  stanowi 93   %ogółu.                  
Lista  obecności   Radnych   stanowi  załącznik  nr 1  do  protokołu sesji.  

W   związku  z  tym   Sesja  jest  władną   do  podejmowania  uchwał .  

Przewodniczący  przywitał  zaproszonych  gości, Wójta  Gminy wraz  z  pracownikami , dyrektorów  
jednostek organizacyjnych , wszystkich  obecnych  Radnych,  sołtysów , mieszkańców. 

2. Przyjęcie  porządku  obrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.   

Zapytał  Radnych   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku.  

Nie  wniesiono  uwag  do  porządku obrad.  

 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  odczytał  porządek  obrad   
 
1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu  z  XXVII Sesji Rady Gminy Gać. 
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Gać z realizacji zadań w okresie  międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie z prac komisji Rady Gminy Gać.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o 
określonej pojemności. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,                 
a powstają tam  odpady komunalne. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
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11. Podjęcie uchwały  w  sprawie  przekazania środka  trwałego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gać na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań     

w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień                               
w Rzeszowie z terenu Gminy Gać. 

14. Podjęcie  uchwały  w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania 
zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały   
Nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 

15. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/125/2012 z dnia 29 marca 
2012 roku   w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Podkarpackiego  na  realizację  zadania publicznego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 wody oraz 1 m3 ścieków oraz 
opłaty abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gać w 2013 r. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012. 
19. Interpelacje  i  zapytania. 
20. Wolne wnioski. 
21. Zakończenie sesji. 

 
 

 

 
3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 

  
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Poinformował , że  protokół   XXVII  Sesji  Rady   Gminy  był  dostępny w  biurze   rady    oraz  był   
wystawiony  przed  sesją.  
 
Zadał   pytanie  w  sprawie   wniesienia  uwag   do  protokołu. 
Uwag  nie  zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził , że protokół został przyjęty. 
 
Na  zaproszenie  Przewodniczącego  Rady  Gminy  w  obradach  uczestniczył  przedstawiciel  
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa  Rolniczego  pan Wacław Krupa  
Przewodniczący  udzielił  gościowi  głosu. 
W swoim  wystąpieniu  pan  Wacław  Krupa  przedstawił   przyczyny najczęściej popełnianych  błędów 
przez  rolników  przy  ubieganiu  się  o  dopłaty. Przedstawił  aktualny  stan  prawny  , przypomniał  
zasady  obowiązujące  przy  składaniu wniosków   o  dopłaty .  Omówił  rodzaje  i  zasady  kontroli  
prowadzonych   przez  Agencję.  Szczególna  uwagę  poświęcił  zasadom odwoływania    się  od  
niekorzystnych  dla  rolnika  decyzji  Agencji.  
Udzielił  odpowiedzi   na  dodatkowe  pytania   kierowane  przez  Radnych . 



 3

W tej  części   sesji  zabrał   także głos  pan  Tadeusz  Buczek , który  także  wypowiedział  się  na temat  
kontroli   przeprowadzonych  przez  Agencję. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  podziękował  panu  Wacławowi  krupa    za   przedstawione  informacje. 
 

4. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  zadań w  okresie   międzysesyjnym 

Wójt  Gminy  pani Grażyna Pieniążek   

Przedstawiła  sprawozdania  z  realizacji  zadań  w  okresie  międzysesyjnym . Sprawozdania  stanowią 
załącznik nr 4, 5, 6, 7 ,8.  

 Sprawozdania przyjęto  bez uwag.  
 
W  sesji   uczestniczy   15  Radnych. 

 

5. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 
 
Sprawozdanie z  obrad  Komisji  Gospodarki  i  Budżetu  z  dnia  26 listopada   2012    przedstawił    
Przewodniczącego   Komisji  Radny  Marek Kojder  
Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 9. 
Sprawozdanie   przyjęto  bez  uwag. 

Sprawozdanie  z obrad Komisji Spraw Społecznych i Oświaty z  dnia 26 listopada   2012 roku  
przedstawił  Przewodniczący Komisji Radny Krzysztof Dyrkacz 

Nie  zgłoszono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania.   
Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 10  do  protokołu. 
 

 
Sprawozdanie   z  obrad  Komisji  Rewizyjnej   przedstawił   jej  przewodniczący  Radny  Zbigniew  
Tonia. 
Nie  zgłoszono   uwag do  sprawozdania. 

 
6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o 
określonej pojemności. 

 
Przewodniczący Rady  Gminy  
Poinformował , że   Komisja Gospodarki i Budżetu pozytywnie  zaopiniowała  projekt. 
 
Zarządził  głosowanie  nad uchwałą  w  wersji  przedstawionej  przez  Wójta  
 
ZA  projektem  głosowało – 14 Radnych 
Przeciw                              -  0 
Wstrzymało się  od  głosu  - 1 
 Przewodniczący Stwierdził  , że  uchwała  została  przyjęta  
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Uchwałę  zarejestrowano   pod  nr XXVIII/175/2012  i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 
Ad 7 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości             i zagospodarowania tych odpadów. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 
Odczytał  projekt  uchwały.  
Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 
W  dyskusji  Radny  Bogdan  Bącal   zadał  pytanie  dotyczące  zasad   segregacji. 
Odpowiedzi  udzieliła  pani  Joanna Litwin  -radca prawny  
Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W  wyniku  głosowania : 
Za  projektem  głosowało – 15   Radnych ;  
 przeciw  było - 0; 
 wstrzymało się- 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXVIII/176/2011 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 
 
Ad 8.  Podjęcie uchwały  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
 
Przewodniczący Poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Za projektem uchwały głosowało -15  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXVIII/177/2012 i stanowi  załącznik nr 12   do protokołu. 
 
Ad 9  Podjęcie uchwały  w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a 
powstają tam  odpady komunalne. 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
 
Przewodniczący poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Za projektem uchwały głosowało -15  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXVIII/178/2012 i stanowi  załącznik do protokołu. 
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Ad 10   Podjęcie uchwały  w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. . 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
 
 
Przewodniczący poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Za projektem uchwały głosowało -15  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXVIII/179/2012 i stanowi  załącznik do protokołu. 
 
 

Ad 11  Podjęcie uchwały  w sprawie  przekazania środka  trwałego. 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
 
 
Przewodniczący Poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Za projektem uchwały głosowało -15  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXVIII/180/2012 i stanowi  załącznik do protokołu. 
 
Ad 12  Podjęcie uchwały  w sprawie podziału gminy Gać na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
 
Przewodniczący poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Za projektem uchwały głosowało -15  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXVIII/181/2012 i stanowi  załącznik nr 12   do protokołu. 
 

Ad13   Podjęcie uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji 
zadań     w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień                     
w Rzeszowie z terenu Gminy Gać. 
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
 
Przewodniczący poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Za projektem uchwały głosowało -15  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXVIII/182/2012 i stanowi  załącznik nr 12   do protokołu. 
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Ad 14  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania 
zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały   Nr 
XVIII/102/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
Przedstawił  projekt  uchwały. 
 
Przewodniczący poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Za projektem uchwały głosowało -15  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXVIII/183/2012 i stanowi  załącznik   do protokołu. 
 

Ad 15 Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać. 
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
Przedstawił  projekt  uchwały. 
 
Przewodniczący poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Za projektem uchwały głosowało -15  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXVIII/184/2012 i stanowi  załącznik   do protokołu. 
 

Ad 16  Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały nr XX/125/2012 z dnia 29 marca 
2012 roku   w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Podkarpackiego  na  realizację  zadania publicznego. 
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
 
Przewodniczący poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
W  dyskusji  na  temat  projektu   głos  zabrali  Radny  Bogdan  Bacal   oraz  Radny  Marian  Majcher  
 
Za projektem uchwały głosowało -15  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXVIII/185/2012 i stanowi  załącznik nr 12   do protokołu. 
 

Ad 17  Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  ceny  1 m3 wody  oraz 1 m3  ścieków  
oraz  opłaty  abonamentowej dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i zbiorowego  
odprowadzenia ścieków  na  terenie  Gminy  Gać  w  roku  2013  
W  sesji  uczestniczy  14  Radnych  
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Przewodniczący  Rady  Gminy     
Przedstawił  projekt  uchwały. 
 
Przewodniczący poinformował  Radnych, iż  Komisja pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  
Za projektem uchwały głosowało -14  Radnych,  
wstrzymało się  od  głosu – 0   
przeciw – 0 
 
Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXVIII/186/2012 i stanowi  załącznik    do protokołu. 
 

 

Ad 18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  Budżecie  Gminy  na  rok 2012 

Skarbnik Gminy pani Barbara Krupa  

Przedstawiła  projekt   uchwały  wraz  z uzasadnieniem. Szczegółowo  wyjaśniając  wszystkie  
proponowane  zmiany . 

Wobec  braku  dyskusji  w  tej  sprawie.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  

Poinformował, że komisja  pozytywnie zaopiniowała   projekt  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  

Za projektem :  14  Radnych   
wstrzymało: - 0 
przeciw: -  0 

Uchwała   została   przyjęta  i  zarejestrowana   pod  nr  XXVIII/187/2012 

Uchwała  stanowi  załącznik   do  protokołu. 

Ad19. Interpelacje  i  zapytania.  

Radny  Zbigniew  Sas  

Wniósł  o  udzielenie  odpowiedzi   na  wniosek  dotyczący  odprowadzenia  wód  opadowych  z  „drogi  
od  Uniwersytetu” w  Gaci. 

Wójt Gminy  pani  Grażyna Pieniążek  

Wniosek  nie  został  uwzględniony  w  przygotowanym  projekcie  budżetu  , ze  względu  na brak 
środków 

Ad 20. Wolne  wnioski. 

Radny  Łukasz  Kud 
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Wniósł  wniosek,  aby  przy  projektowaniu  przetargu  na  odbiór śmieci  możliwie  bezpośrednio  od  
wszystkich  mieszkańców a co najmniej  z  dróg  gminnych. 

Radny  Marian  Majcher  

Zwrócił  się,  aby  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  przedstawiały  podział  środków  na  
poszczególne  sołectwa. 

Wójt  Gminy   

Złożyła  Radnym ,zaproszonym gościom , mieszkańcom  życzenia  Noworoczne.   

Ponadto  przekazała  życzenia  jakie  na  Jej  ręce  złożyli  mieszkańcom  naszej gminy : parlamentarzyści, 
radni , dyrektorzy  instytucji  współpracujących  z gminą , dyrektorzy  jednostek  organizacyjnych  i  inne  
osoby  

21 . Zakończenie  sesji 

Przewodniczący  Rady  Gminy  pan  Lesław Stańko  złożył  życzenia  noworoczne  Radnym , 
pracownikom jednostek  organizacyjnych , mieszkańcom  gminy. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Gminy zakończył  obrady  XXVIII  Sesji 
Rady Gminy Gać. 

 
Załączniki do  protokołu: 

1. Lista  obecności  Radnych  na  sesji. 
2. Lista  obecności  zaproszonych  gości. 
3. Lista obecności  sołtysów. 
4. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
5. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
6. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
7. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
8. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
9. Sprawozdanie Wójta  Gminy z  realizacji  zadań  z okresu  międzysesyjnego. 
10. Sprawozdanie  z  obrad  Komisji  
11. Sprawozdanie  z  obrad  Komisji  
12. Sprawozdanie z obrad Komisji 
13. Uchwała Nr  175 
14. Uchwała Nr  176 
15. Uchwała Nr 177 
16. Uchwała Nr 178 
17. Uchwała Nr  179 
18. Uchwała Nr  180 
19. Uchwała Nr 181 
20. Uchwała Nr 182 
21. Uchwała Nr 183 
22. Uchwała Nr 184 
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23. Uchwała Nr 185 
24. Uchwała Nr 186 
25. Uchwała Nr 187 
 

 
 


