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 Protokół :  

  XXXI Sesja  Rady  Gminy Gać   z  dnia  26 marca    2013   roku  

Ad 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Lesław Stańko  

Zgodnie  z  listą  obecności  w   obradach   Rady   uczestniczy 14   Radnych  co  stanowi 100   %ogółu.                   

Lista  obecności   Radnych   stanowi  załącznik  nr 1  do  protokołu sesji.  

W   związku  z  tym   Sesja  jest  władną   do  podejmowania  uchwał .  

Przewodniczący   Rady    Gminy  

Przywitał   zaproszonych  gości, przywitał sołtysów wsi,  pracowników Urzędu  Gminy , dyrektorów          

i kierowników  jednostek   organizacyjnych. 

Przywitał  zaproszonego  na  obrady  dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  - pana  Tomasza  Lenara  

Zaproponował  aby  wystąpienie  pana dyrektora  oraz  ewentualna  dyskusja na temat  będący  

przedmiotem   wystąpienia   odbyć  na  początku  sesji   przed  przyjęciem  porządku. 

Wobec  nie  wniesienia  sprzeciwu   do  zaproponowanego    rozwiązania  -  oddał głos   panu Tomaszowi  

Lenarowi  

Dyrektor  Tomasz  Lenar   przedstawił   krótkie sprawozdanie  z funkcjonowania   Zarządu  Dróg  w roku  

2012     a  w szczególności  z  realizowanych  przez  powiat  zadań  na  terenie  Gminy  Gać . 

Radny  Zbigniew  Sas    

W  swoim  wystąpieniu , odnosząc się  do  sprawozdania  dyrektora  Tomasza Lenara zwrócił  uwagę   na   

błędne, w  jego  ocenie,  złe  zabezpieczenie dróg  przed  zamieciami  śnieżnymi. W  ocenie Radnego  

ułożenie  siatek na tzw. Dębowskich  polach  ułatwiło by  utrzymanie  przejezdności    drogi  Markowa  _  

Przeworsk. Zwrócił  też  uwagę  na  to, iż  istnieje  zdecydowana  różnica  w  standardzie  zimowego 

utrzymania  dróg  na  terenie  Gminy  Gać  ( oczywiście  na  niekorzyść)   w  stosunku  do  sąsiednie  

gminy Markowa. 

Pan Tomasz Lenar  stwierdził  , że zakup  i montaż  siatek  nie spełniłby  w  tym  miejscu  stawianych  

oczekiwań ,  dodać  należy  jeszcze iż rolnikom  należałoby  wypłacać  odszkodowanie  za  ich  montaż. 

W  czasie  zamieci  sprzęt  będący  w  posiadaniu  zarządu  dróg  na  bieżąco  usuwa namieciony  śnieg                 

i  drogę  udaje  się  utrzymać  w  przejezdności. Co  do  standardu  zimowego  utrzymania  to  nie ma  

żadnych  dowodów  na  to ,że standard  utrzymania zimowego  dróg  na  terenie Gaci  jest gorszy  niż                 

w  pozostałych  gminach  powiatu   przeworskiego.  

   W  tej  części swojego  wystąpienia  odniósł  się  też   zasad  obowiązujących przy  zimowym  

utrzymaniu chodników. Zwrócił  uwagę  na  różne  interpretacje  w  tym  zakresie   sądów  

administracyjnych ( dotyczy   interpretacji przylegania chodnika  do nieruchomości).  

Radny  Eugeniusz  Bawor  

Zwrócił   uwagę na  uszkodzenia  chodników  - znajdujących  się  przy  drogach powiatowych. 

 Zadał  pytanie  czy uszkodzone  chodniki  , podniesione  przepusty  będą  naprawiane. 

Pan  Tomasz  Lenar  

Droga      oraz  przylegające  do  niej  chodniki   są  objęte  gwarancją  , takie  przeglądy  gwarancyjne   

zostaną  przeprowadzone  i  wykonawca  powinien  te uszkodzenia  naprawić  w  ramach  gwarancji. 
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Wójt  Gminy  pani Grażyna  Pieniążek  

Podziękowała  panu  Tomaszowi  Lenarowi  za  przedstawione  sprawozdanie  , za  udzielone  

odpowiedzi,  stwierdziła  że często  tematy  dotyczące  utrzymania dróg  powiatowych , ich  remontów – 

są  poruszane  na  sesjach rady  gminy. Temat  utrzymania  dróg, standardu  zimowego  utrzymania , 

posypywania  dróg  mieszanka  piasku i  soli  ,  temat niwelowania  muld  i wiele  innych są gorąco  przez  

mieszkańców   poruszane ,  jest  wiele  telefonów  w  tych  sprawach . Warto  aby  zarządca  drogi  

przeanalizował  z jednej  strony   koszty  a z  drugiej  strony  bezpieczeństwo  użytkowników – na  

bezpieczeństwie  nie  można  oszczędzać. W  terenach  zabudowanych  drogi  powinny  być  posypywane, 

posypywanie tylko podjazdów  - jest  niewystarczające.  

Radny Józef  Reizer  

Zwrócił  uwagę  na  potrzebę  zamontowania   barier  ochronnych w  Białobokach - na odcinku w  

okolicach   skrzyżowania z drogą  w  kierunku  Wolicy. 

Pan  Tomasz Lenar  

Stwierdził , że  na  terenie  powiatu  przeworskiego  brakuje  około  6 km  barier  i  takie  bariery                         

w  ramach  środków  posiadanych będą  montowane.  

Radny Bogdan  Bącal  

Zwrócił  uwagę  , że  od  roku  co najmniej  2006   gmina  współfinansuje   remonty  dróg  powiatowych. 

Zimowe  utrzymanie  dróg   ocenił jako słabe , szczególnie  w  porównaniu  z  gmina  sąsiednią . W  opinii 

Radnego  ta sama  droga    leżąca  na  terenie   2  powiatów  zdecydowanie  różni  się  zimą. Droga  na  

terenie  powiatu  łańcuckiego  jest  utrzymywana  w  zdecydowanie  lepszym  standardzie  niż na  terenie  

powiatu  przeworskiego.  

Radny  ponadto  złożył  wniosek o  zamontowanie   na  skrzyżowaniu w  Gaci  ( obok  sklepu  pana  

Puchały)  słupków  poprawiających  bezpieczeństwo  pieszych. 

 

Pan  Tomasz Lenar           

Stwierdził  , że  nie  można  twierdzić , że  Gmina  Gać  jest  gorzej  traktowana   przy utrzymaniu  dróg  

niż  inne , to  nieprawda  - nie  ma  na to  żadnych  racjonalnych  dowodów . Czym  innym  jest  

niezadowolenie  części  użytkowników  dróg, ale  użytkownik  często  chciałby  aby  droga  powiatowa       

była  w  takim  samym  stopniu  utrzymana  jak  droga  krajowa – to  niestety wymaga  dużo  więcej  

środków  finansowych. 

Radny  Eugeniusz  Bawor   

Wniósł  o  poprawę  ustawienia  znaku  przejście  dla  pieszych  w  Dębowie . 

Radny  Franciszek  Kiełb  

Zwrócił  uwagę  na  potrzebę przycięcia- wiosną -  gałęzi  drzew   znajdujących przy  drogach. Poprawi  to 

bezpieczeństwo   użytkowników. 

Pan  Tomasz  Lenar  

Podziękował   , za  zaproszenie , uwagi przekazane  dzisiaj  zostaną  wykorzystane  do  poprawy  

bezpieczeństwa  i  komfortu  użytkowników  dróg.   

  

Ad2. Przyjęcie  porządku  obrad. 
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Przewodniczący Rady Gminy pan  Lesław Stańko  

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.  

Poinformował  ponadto  , że podczas obrad  komisji  postawiono  wnioski  o  rozszerzenie   porządku   

obrad  o  projekty  uchwał  wskazujących  sołectwa  Dębów  oraz  Gać do  udziału  w  Podkarpackim  

Programie  Rozwoju  Wsi . Poinformował , że  regulamin  tego  projektu  przewiduje  udział  1 sołectwa  z  

danej  gminy. Takim  sołectwem w  roku  2012  było  sołectwo Białoboki. Wprowadzenie   nowego  

sołectwa – zgodnie  z  regulaminem  projektu – spowoduje  wycofanie Białobok  z projektu  co  zapewne  

nie  jest  dobrym  rozwiązaniem . Zwłaszcza iż na  etapie   pilotażu  - zakładano – i tak było to  przekazane  

przez członka  zarządu  województwa pana  Lucjana Kuźniara -  że  sołectwo  które  wejdzie  do  

programu  będzie  realizować swój  program odnowy  przez  kolejne  lata  

Aby  nie  doprowadzić  do  takiej  sytuacji    składa wniosek   aby  z  własnego  budżetu  - poprzez  

dokonanie  w  nim  zmian – przeznaczyć  po  10  tys. złotych  dla  sołectw  Dębów  i  Gać na  realizację   

wypracowanych  przez  sołectwo  zadań, które  miałyby  być  realizowane w  ramach projektu  , gdyby  

sołectwa  do  nich  przystąpiły . 

Jednocześnie  jeśli  Radni  uznają , że jest  to  dobre  rozwiązanie – nie  wprowadzać   dodatkowych  

projektów  uchwał . 

Poddał  własny  wniosek  pod  głosowanie. 

Za  wnioskiem  - 9  Radnych  

Przeciw  -  4   Radnych  

Wstrzymało  się  -  1  Radny  

Zapytał  Radnych   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku obrad.  

Radny  Zbigniew  Sas 

Stwierdził  , że  wniosek   Przewodniczącego    mimo,   iż przyjęty  przez  Radnych  - nie  rozwiązuje  

problemu   , wnosi  więc  o  rozszerzenie  porządku   o  projekt  uchwały  o  przystąpieniu  sołectwa  Gać  

do PPOW. 

Przewodniczący   

Poddał   wniosek  pod  głosowanie  

Za wnioskiem    -  4  Radnych  

Przeciw  -  8 Radnych  

Wstrzymujących -  2  Radnych  

 

 
Przewodniczący  Rady  odczytał  porządek  obrad  :  

 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu  z  XXX 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  zmian w składzie osobowym komisji rewizyjnej Rady Gminy Gać. 

7. Podjęcie   uchwały   w  sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

8. Podjęcie   uchwały  w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Gaci i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaci  w jedną instytucję kultury      o nazwie:  

Centrum Czytelnictwa, Kultury,  Promocji i Sportu   w Gaci. 
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9. Uchwała  w  sprawie   udzielenia   pomocy  finansowej  dla  Powiatu Przeworskiego. 

10. Podjęcie   uchwały   zmieniającej  uchwałę nr 149/XXV/2009 Rady Gminy Gać                                           

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków 

przyznawania dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunki obliczania                             

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe   i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 

i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- 

wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość      oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.  

11. Podjęcie   uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr  XXIV/146/2012 Rady Gminy Gać   z dnia 

29 sierpnia 2012 roku w sprawie  upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie 

podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2012 rok.  

12. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  przyjęcia   programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać. 

13. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne nabycie   nieruchomości. 

14. Podjęcie   uchwały  w sprawie  ustalenia wysokości składki członkowskiej wynikającej z 

przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej.  

15. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zmiany  WPF  dla  Gminy  Gać.  

16. Podjęcie  uchwały w sprawie   wprowadzenia  zmian w budżecie  Gminy  Gać na  rok  2013. 

17. Informacja  na  temat  stanu  bezpieczeństwa i  porządku   publicznego   na  terenie  Gminy  Gać  

w  roku  2012. 

18. Interpelacje  i  zapytania. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zakończenie sesji. 

 

 

 

 
Ad 3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Poinformował , że  protokół   XXX  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  bez  uwag.  

 

 

Ad  4. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  zadań w  okresie   międzysesyjnym 

 

W  dyskusji   na  temat  sprawozdania 

Wójt  Gminy  

Stwierdziła  ponadto, że  odbyte zebrania  wiejskie  charakteryzowały  się  dużą   frekwencją . Zgłaszano  

wiele  postulatów  , szczególnie   dotyczyły  dróg  oraz   odbioru  śmieci.  

Pan  Mariusz  Pawlak  -  kierownik  referatu Urzędu  Gminy  

Stwierdził , że niektóre  proponowane   na zebraniach rozwiązania   są  niezgodne z  prawem  jako   
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przykład  podał  chociażby odbioru  śmieci  poza  przetargiem . 

Wójt  Gminy  

Odniosła  się do  pomysłu    powołania  przez  Urząd  Gminy  brygady  remontowej  celem  realizacji  

pewnych  zadań budowlanych .W  ocenie  Wójta  ,zlecanie  zadań  budowlanych    w  drodze  

przetargowej   jest  dobrym  rozwiązaniem – koszty  realizacji  zadań  przez  taką  małą  brygadę  mogłyby  

być   wyższe.  

 

Radny  Łukasz Kud  

Podziękował   za   udzieloną  odpowiedź  na interpelację.  

Zadał  pytania  dotyczące   przeznaczenia  środków   na  zakup  kamienia  na bieżące   remonty  dróg,  

kiedy  środki  zostaną  uruchomione    i  jakie  środki. 

Wójt  Gminy  

Droga   ta  nie  może  być  remontowana  ze  środków  ochrony  gruntów ,  gdyż  jest  to  droga  publiczna. 

Na tę  drogę  trzeba  przygotować  dokumentacje  techniczna  remontu  i  pozyskać  środki  w  ramach  

tzw.” schetynówek. Dzisiaj  należy  dokonać  bieżącego  remontu. 

Radny  Emil Pacuła  

Stwierdził , że  łatanie  dziur dzisiaj   to  metoda   zdecydowania  przestarzała. 

Radny  Bogdan  Bącal  

Wyraził   identyczny   pogląd, ponadto odnosząc się  do  przekazanych  na zebraniu  wiejskim w  Gaci   

informacji  stwierdził , że  z  racji  tego  iż  zebranie  było  zorganizowane   w  godzinach  18 – 21 -  wielu 

rolników  nie  mogło  w  nim  uczestniczyć.  

Radny   Zbigniew  Sas 

Stwierdził  , że  droga  która  była  przedmiotem   interpelacji  była  remontowana  w  2010 roku. Zużyto  

tam 220 m3  kamienia .Żadne  remonty  tam  nie  przyniosą  rezultatów , gdy  nie zostanie  tam wykonane  

odwodnienie  , czyli  muszą  być  wykopane  rowy. 

 

Sprawozdania  stanowią załącznik nr 4, 5, 6, 7 ,8.  

 

Ad 5. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 

 

Sprawozdanie z  obrad  Komisji  Gospodarki  i  Budżetu  przedstawił    Przewodniczący   Komisji  Radny  

Marek Kojder  
Sprawozdanie  stanowi  załącznik nr 9. 

 

Radny Bogdan Bącal . 

Zadał  pytanie , dotyczące  funduszu  sołeckiego , środków  w  budżetu  państwa  pokrywających wydatki  

na  zadania  realizowane  w  funduszu  sołeckiego . 

 

 

Sekretarz  Gminy  Janusz  Wajhajmer   

Maksymalny  zwrot środków   na  realizację  zadań  w  ramach  funduszu sołeckiego  to  30%  

poniesionych  wydatków  kwalifikowanych . 

../Documents/0002_sesje/XXXI_sesja/sprawozdania_komisja/20120325_spraw_kom_gosp_.doc
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Sprawozdanie  z obrad Komisji Spraw Społecznych i Oświaty przedstawił  Przewodniczący Komisji 

Radny Krzysztof Dyrkacz 

Nie  zgłoszono  uwag  do  przedstawionego  sprawozdania.   

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 10  do  protokołu. 

 

 

 

Ad 6 . Podjęcie  uchwały  w  sprawie  : zmian w  składzie  osobowym komisji  rewizyjnej  Rady  Gminy  

Gać  

 
Przewodniczący Rady  Gminy  
Zgłoszono   dwóch   kandydatów  

 

Radny Bogdan  Bącal  

Radny Franciszek Kiełb  

 

Wybrano   komisję   skrutacyjną   w  składzie  

Emil Pacuła  

Łukasz Kud  

Marek Kojder  

 

Przeprowadzono  tajne  głosowanie  

W  wyniku  głosowania   

Radny  Bogdan Bącal  5 głosów 

Radny  Franciszek Kiełb – 8  głosów  

1  głos komisja  uznała  za  nieważny  

Uchwałę  zarejestrowano   pod  nr XXXI/217 /2013  i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

Ad 7 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : wyrażenia  zgody  na wyodrębnienie w budżecie gminy  

środków  stanowiących  fundusz  sołecki . 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Odczytał  projekt  uchwały.  

Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja negatywnie    zaopiniowała   projekt  uchwały. 

 

Radny  Zbigniew  Sas 

Wniósł o  wyodrębnienie  funduszu  sołeckiego. W  ocenie  radnego  są  to  środki   o których  sołectwo  

samo   decyduje  na  co  wydać  , a  to  jest  ważne  dla   mieszkańców.  

Radny  Marian  Majcher  

Zadał  pytanie  , czy  kwota   przypadająca  np. dla  Mikulic w  ramach  funduszu  , zostanie   

zainwestowana   bezpośrednio  z  budżetu  w  tej  miejscowości. W  ocenie  Radnego  , problemy  prawne  

z  wydatkowaniem funduszu , które  musi  być dokładne  zgodne z planem – zdecydowanie    utrudniają  

wydatkowanie . 

../Documents/0002_sesje/XXXI_sesja/sprawozdania_komisja/20130325_spraw_kom_spraw_spol.doc
../Documents/0007_uchwaly/20130326_207/217_zm._skladu_osob.komisji_rewizyjnej.doc
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Wójt  Gminy  Gać  

Właśnie  dlatego  komisja  wnioskuje  o  niewyodrębnianie  środków  w  ramach  funduszu , natomiast  te 

zadania  tak czy  inaczej  będą  realizowane  w  sołectwach  w  ramach  budżetu  gminy. Rady  sołeckie  

wskazały  zadania i  te zadanie    będą realizowane.  

Radny  Emil Pacuła 

Podjęcie  uchwały  o niewyodrębnianiu  funduszu  może  spowodować  , że  przeznaczenie  środków  na 

dane  sołectwo  może zależeć  od dobrej  woli   bać  złej  woli  Wójta . 

Radny  Józef  Reizer 

Jeśli  kwota  na  fundusz  nie  zostanie   wyodrębniona  to Wójt  może  stwierdzić  , że  środki   na  

miejscowość  zostały zawarte  np. w  środkach  na  remont  drogi. 

Przewodniczący  Rady  

Należy   zapisać ,  w  protokole,  że  środki  na  poszczególne  wsie   które  byłyby  zagwarantowane  w  

ramach funduszu zostaną  uwzględnione  w budżecie  roku 2014   i  to  powinno  nam  wystarczyć. 

Radny  Bogdan  Bącal  

Fundusz  sołecki  pozwala Radzie  Sołeckiej , Sołtysowi    podejmować  decyzję  na co przeznaczyć  

środki – i  decydują  o tym  tylko  oni  a  tak  to  tej  decyzji  zostają  pozbawieni. Teraz  sołtys  pozostaje  

na  łasce  Wójta. A  co  jak  sołtys  będzie  w niełasce  Wójta.  A jeszcze  dodatkowo  część środków  

wydatkowanych w  ramach funduszu  zostaje  zwrócona  przez  budżet państwa.  

    

     

W wyniku  głosowania : 

Za projektem głosowało –5 Radnych;  

przeciw było - 6; 

wstrzymało się - 3 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/207/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

Ad 8 . Podjęcie uchwały  w sprawie   :zamiaru  połączenia   instytucji   kultury  tj.  GOK  oraz GBP  

w  jedną   instytucję  o  nazwie  Centrum Czytelnictwa, Kultury, Promocji  i Sportu w Gaci  . 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Odczytał  projekt  uchwały.  

Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 

Dyrektor GOK  Ryszard Hanejko  

Stwierdził  , że  przyjęcie  uchwały  spowoduje   utratę  przez  GOK  środków  pozyskanych   z  Urzędu  

Marszałkowskiego   w ramach podpisanej  umowy dotacyjnej,  także  możliwa  jest  też  utrata  środków  

pozyskanych   na  remont. 

Sekretarz  Gminy Janusz Wajhajmer 

Uchwała  będąca  przedmiotem  dzisiejszej  decyzji  Rady  mówi  o  zamiarze  połączenia ,natomiast 

połączenie  nastąpi dopiero  odrębną uchwałą. Co  do  uwag pana  dyrektora o  możliwości  utraty  

środków   dotacyjnych  to  takiego  zagrożenia  w  przypadku remontu  nie  ma  - bo właścicielem 

budynku  jest gmina  i  gmina  też  pozyskuje  środki , natomiast  co  do  środków  na  realizację  projektu   

../Documents/0007_uchwaly/20130326_207/207_fundusz_solecki.doc
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to  zapewne  też  środków  zwracać  nie trzeba będzie  gdyż  trwałość  projektu  będzie zachowana , ale  to  

należy  sprawdzić  i  taką informację  radni  otrzymają  przed  podjęciem  uchwały  o połączeniu.  Dzisiaj  

państwo  Radni  podejmują uchwałę  o  zamiarze . 

Radny  Bogdan  Bącal 

Wnosi  o przeniesienie  tego  punktu  na  następną sesję. Wnoszę  o  ekspertyzę  prawną  

Radny  Krzysztof  Dyrkacz 

Przypominam , że  dzisiejsza uchwała   mówi  o  zamiarze  połączenia  tych  instytucji. 

Wójt  Gminy  

Wiele  ościennych Gmin  nie  powołało  ośrodków  kultury , bo  nie  ma  takiego  obowiązku. Gmina  ma  

obowiązek  utworzenia  biblioteki. Jednak  niczego nie  zamierzamy zamykać. Chcemy  aby  nowa  

instytucja kultury była  po prostu  silniejsza  bo  dzisiaj mamy  dyrektora  i  pracownika  w  jednej  

instytucji  i  tak samo w  drugiej . Nowa  instytucja , oczywiście  jeśli  Radni   podejmą  stosowne  

uchwały   będzie silniejsza organizacyjnie , pracować  będzie  pod  rządami  jednego  dyrektora , który  

zadania  biblioteki , zadania  ośrodka  kultury  ale i  zadania  promocji  gminy będzie  spójnie   realizował.     

Radny  Emil  Pacuła  

Zadał pytanie  ,co się  zmieniło  w  pani myśleniu  .Pani  pracując w  gimnazjum  jako  dyrektor   była  

przeciwna  łączeniu  gimnazjum  ze  szkołą  podstawową  w  zespół. Dzisiaj  jest  pani  zwolennikiem  

łączenia.  

W wyniku  głosowania : 

Za projektem głosowało –8 Radnych;  

przeciw było - 6; 

wstrzymało się - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXX/208/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

Ad 9 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Przeworskiego  

 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Odczytał  projekt  uchwały.  

Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 

Wobec  braku  dyskutantów , Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W wyniku  głosowania : 

Za projektem głosowało –14 Radnych;  

../Documents/0007_uchwaly/20130326_207/208_uchwała%20o%20zamiarze%20połaczenia%20instytucji%20kultury.doc
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przeciw było - 0; 

wstrzymało się - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXXI/209/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

Ad 10 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : zmieniającej  uchwałę nr 149/XXV/2009 Rady Gminy Gać                                           

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków 

przyznawania dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunki obliczania                              

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe   i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 

i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- 

wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.  
 

 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Odczytał  projekt  uchwały.  

Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 

Wobec  braku  dyskutantów , Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W wyniku  głosowania : 

Za projektem głosowało –14 Radnych;  

przeciw było - 0; 

wstrzymało się - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXXI/210 /2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

Ad 11 . Podjęcie uchwały  w sprawie   :  uchylenia Uchwały Nr  XXIV/146/2012 Rady Gminy Gać   

z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie  upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązań w 

zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2012 rok.  

 
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Odczytał  projekt  uchwały.  

Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 

 

Radny   Bogdan  Bącal  

Zdał   pytanie   o  cel  podjęcia   tej   uchwały. 

Radny  Lesław Stańko  

Wyjaśnił, że  jest  to  skutkiem   niezakwalifikowania  wniosku   gminy   dotyczącego  termomodernizacji  

budynków. Zabezpieczone   w  budżecie  środki   na  wkład  własny  stały  się  niepotrzebne stąd   

potrzeba  podjęcia  tej  uchwały . 

Radny  Zbigniew  Sas  

Stwierdził   , że  punktacja  wniosku     Gminy  Gać    była   bardzo  niska. 

Radny   Bogdan Bącal  

Od  samego  początku  ten  wniosek   był  zły ,  szkoła  w  Dębowie  kwalifikowała  się  do  wniosku ,  

budynek  Urzędu  Gminy    - także     jednak  w  ograniczonym  zakresie  , natomiast  budynek  Ośrodka  

Zdrowia   nie  kwalifikował   się  do  tego  wniosku  -  bo  jest   to  ZOZ niepubliczny. Wniosek   był   

../Documents/0007_uchwaly/20130326_207/209_UCHWAŁA%20dotacja%20dla%20powiatu.doc
../Documents/0007_uchwaly/20130326_207/210_reg_okr_wynagr_naucz%20ok.doc


 10 

prawdziwy    , ale  w  ocenie  Radnego   z  założenia  ten  wniosek   był  skazany   na  odrzucenie   właśnie   

przez   budynek  ZOZ w Białobokach. 

Wójt  Gminy  Gać  

Wniosek   przeszedł   ocenę  formalną   więc   był  przygotowany  zgodnie  z  zasadami   konkursu. Nie  

można  dokonywać   ocen  - ocen  negatywnych   -  co czyni   Radny - tylko   dlatego , że  w  tym  

budynku  mieszka  Wójt.  Wniosek  uzyskał  małą  punktację   ,  gdyż  elementy   wykazane  do   

przeprowadzenia   termomodernizacji  np.  ocieplenie  ścian    były  mało  punktowane. 

Radny   Bogdan Bącal 

Nie  tylko  budynek  w  Białobokach  ale  również  budynek  Urzędu   Gminy  był   przyczyną niskiej   

oceny  wniosku. Wniosek   był  prawdziwy   , natomiast   wadliwy  w zamyśle  bo   nie  mógł  uzyskać  

odpowiedniej  liczby  punktów. 

Radny  Marek  Kojder  

Audyt  czyli   wstępna  ocena  określiła  iż  budynki  zgłaszane do   wniosku   wymagały  

termomodernizacji .  Pewnie   gdyby   w ramach  tego  wniosku   przewidziano    zainstalowanie   

kolektorów  słonecznych   punktacja  byłaby   wyższa.  Ale    sens   montażu    kolektorów   powinien  być  

uzasadniony  ekonomicznie   a  tak  chociażby  w  przypadku  szkoły  nie  było   , bo  w  okresie   kiedy  

kolektory  produkują  najwięcej  ciepła   -szkoła  nie  pracuje. Można  zastosować  do  ogrzewania   np.  

pompy  ciepła   - ale  jaki  w  tym  jest  sens  ekonomiczny. 

 

 

Wobec  braku  dalszych  dyskutantów , Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W wyniku  głosowania : 

Za projektem głosowało –13 Radnych;  

przeciw było - 1; 

wstrzymało się - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXXI/211/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

Ad 12 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : przyjęcia   programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gać. 

  
 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Odczytał  projekt  uchwały.  

Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 

Wobec  braku  dyskutantów , Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W wyniku  głosowania : 

Za projektem głosowało –14 Radnych;  

przeciw było - 0; 

wstrzymało się - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXXI/212/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

Ad13 . Podjęcie uchwały  w sprawie   : wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne nabycie   nieruchomości. 

../Documents/0007_uchwaly/20130326_207/212_zwierzeta_bezdomne.doc
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Przewodniczący Rady Gminy  
 

Odczytał  projekt  uchwały.  

Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 

 

Radny   Marian   Majcher 

 

Odpowiadając  na  pytanie   Radnego  Bogdana  Bącala    poinformował, że Ochotnicza  Straż  Pożarna       

w  Mikulicach   w  drodze  przyjętej uchwały  walnego  zebrania chce  przekazać  Gminie  budynek  

 

 

 

Wobec  braku  dalszych dyskutantów , Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W wyniku  głosowania : 

Za projektem głosowało –9 Radnych;  

przeciw było - 2; 

wstrzymało się - 3 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXXI/213/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

Ad 14 . Podjęcie uchwały  w sprawie   :  ustalenia wysokości składki członkowskiej 

wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Odczytał  projekt  uchwały.  

Przewodniczący Rady  Gminy  przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 

Wobec  braku  dyskutantów , Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W wyniku  głosowania : 

Za projektem głosowało –14 Radnych;  

przeciw było - 0; 

wstrzymało się - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXXI/214 /2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

Ad 15. Podjęcie uchwały  w sprawie   : zmiany  WPF  dla  Gminy  Gać. 

 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Odczytał  projekt  uchwały, przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 

 

../Documents/0007_uchwaly/20130326_207/213_budynek_strazy.doc
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W wyniku  głosowania: 

Za projektem głosowało –14 Radnych;  

przeciw było - 0; 

wstrzymało się - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXXI/215/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

Ad 16.   Podjęcie   uchwały    w sprawie wprowadzenia  zmian   w    budżecie  gminy  na  rok  2013. 

 

Skarbnik  Gminy  
Przedstawiła   projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem. 

 
Przewodniczący Rady Gminy     
 

 

Wobec  braku  dyskusji   poddał  projekt  pod  głosowanie  

   

  

Za projektem uchwały głosowało -12  Radnych,  

wstrzymało się  od  głosu – 2  

przeciw – 0 

 

Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr  XXXI/216/2013  i stanowi  załącznik do protokołu. 

 
 

Ad  17. Informacja  na  temat   stanu  bezpieczeństwa   i porządku  publicznego   na  terenie  Gminy Gać  

w  roku  2012 . 

Wobec   braku  dyskusji   Przewodniczący   stwierdził  , że  informacja  została   przyjęta    w  brzmieniu  

przekazanym   przez policję  -  bez   uwag  

Ad 18 . Interpelacje  i  zapytania.  

Radny  Marian  Majcher  

Zadał   pytanie  dotyczące  rozwiązania  umów  z  przedsiębiorstwem  odbierającym  śmieci. 

Wójt Gminy  

Obie  firmy   odbierające  śmieci  z  terenu gminy   określiły  się  , że  nie ma  potrzeby  rozwiązywania  

umów  przez  mieszkańców – umowy  zostaną  automatycznie   rozwiązane. 

  

Ad 19. Wolne  wnioski. 

 Pan Stanisław  Zając przedstawił  swoje  stanowisko  w sprawie   krzywdzącej  w  Jego  ocenie  decyzji  

Gminy   ( GPOPS)  dotyczącej   siostry Janiny  Zając , która  dzięki  zrozumieniu   poprzedniego  Wójta  

oraz  Rady  poprzedniej  kadencji ,  została  umieszczona w  zakładzie  opiekuńczym  w  Przeworsku. 

../Documents/0007_uchwaly/20130326_207/215_UCHWAŁA%20zmiana%20WPF.docx
../Documents/0007_uchwaly/20130326_207/216_UCHWAŁA%20zmiany%20w%20budżecie.docx
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Dzisiejsze   decyzja  Gminy (GOPS) dotycząca pieniędzy  jakie  siostra  otrzymała  ze  sprzedaży działki  

są   dla  niej   krzywdzące. Tak  z człowiekiem   , zasłużonym człowiekiem ,schorowanym  człowiekiem   

nie  wolno  postępować .  

Wójt  Gminy Gać  

Takie   jest  nasze prawo  i  musimy prawa  przestrzegać. Pana odwołanie  złożone  do  SKO w Przemyślu   

nie  przyniosło efektu , decyzja  Gminy  została  utrzymana. Gmina  musi  działać w zgodzie  z prawem , 

skoro  wykazano  dodatkowy  dochód   to  z tego  dochodu prawo  nakazywało  pokrycie  części  kosztów  

pobytu  siostry w  ośrodku . Dlatego  kwota  , która  comiesięcznie   Gmina  pokrywa   z  tytułu pobytu  

pani  Janiny  w  zakładzie  opiekuńczym  zmniejszyła  się z  1700 złotych  miesięcznie  do  kwoty 1500 

miesięcznie. W  tej  sprawie  nie  można  niczego  zrobić. 

Radny  Emil Pacuła  

Sprzedaż  pola   przez  panią  Zając  wcale  nie  zobowiązywały  gminy do   wydania  decyzji  ,w której  

środki  ze  sprzedaży  należało  zabrać  z  przeznaczeniem  na  zapłatę  za  pobyt. Zabrakło  dobrej  woli   

Gminy . Kierowano  się  tylko  złą wolą.   

Pan Leszek  Hawer  zamieszkały  w Dębowie   przedstawił   problem  drogi  dojazdowej  do  kilku 

posesji. Przeprowadzony  w  poprzednich  latach  remont  tej  drogi   doprowadził  do  tego  , że  dzisiaj 

jego  pole  uprawne   jest  ciągle zalewane wodami  spływającymi   ta  drogą . 

W  dyskusji  Radni  z  miejscowości  Dębów  zadeklarowali ,iż  należy  zorganizować  spotkanie                       

w  terenie   i  szukać rozwiązania ,  chociaż  będzie  to  trudne . 

Radny  Emil  Pacuła    

Złożył   wniosek   o  podjęcie  nowej uchwały  śmieciowej ,aby   pomóc rodzinom  wielodzietnym. Dzisiaj  

są nowe  warunki  - ustawa  pozwala  na  podjęcie  nowej  uchwały  w  taki sposób  aby  ustalić dla  rodzin  

wielodzietnych  stawkę  od gospodarstwa  , bo  stawka  osoby  powoduje  , że  takie    rodziny   będą   

płacić za  śmieci  nawet  60 złotych  miesięcznie. 

Wójt  Gminy   

Musimy  podjąć sprawę    ale pewnie  dopiero   za  pół  roku ,bo dzisiaj  terminy ustawowe    - niezbędne  

przetargi     nie  pozwalają  na  zmianę  stawek.  Nie zdążymy   jeśli zmienimy  teraz stawki. 

Radny  Bogdan Bącal  

Należymy  do  Związku  Gmin Polskich-  co z   tego  mamy ,  wydajemy  tylko  pieniądze  na  składki 

członkowskie  a  związek  w  niczym  nam nie  pomaga.. 

20 . Zakończenie  sesji 
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Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Gminy zakończył  obrady  XXX   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  207 
14. Uchwała Nr  208 
15. Uchwała Nr 209 
16. Uchwała Nr 210 – 217  


