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 Protokół :  

  XXXIV Sesja  Rady  Gminy Gać   z  dnia  26 czerwca      2013   roku  

Ad 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy pan Lesław Stańko  

Zgodnie  z  listą  obecności  w   obradach   Rady   uczestniczy 13   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 .  

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

i kierowników  jednostek   organizacyjnych, wszystkich  Radnych,  obecnych  na  uczniów  i  nauczycieli 

z ternu gminy  

Przypomniał  , iż   odbyły  się   wybory   uzupełniające   w  których   Radnym  wybrano   pana  Leszka  

Muchę. 

Ad2. Przyjęcie  ślubowania  Radnego  

Przewodniczący     Rady   poinformował   obecnych  , iż  zgodnie  z  obowiązującym  stanem  prawnym  

Radny   przed  przystąpieniem  do  wykonywania mandatu      winien  złożyć  ślubowanie.  

Poprosił  Radnych  , zgromadzonych   gości   o  powstanie  ,  poinformował   o  zasadach    składania  

ślubowania przez  Radnego . 

Radni  przyjęli  ślubowanie  złożone   przez  pana  Leszka  Muchę. 

Przewodniczący  Rady  poinformował, że od  tej  pory    w  sesji uczestniczy  13 Radnych  na  statutową  

liczbę   15  Radnych .  

Ad3. Wręczenie  nagród i wyróżnień najzdolniejszej  młodzieży  szkół  podstawowych i  gimnazjów  z  

terenu   Gminy  Gać . 

Przewodniczący  Rady  Gminy  pan  Lesław Stańko  złożył  gratulacje   wyróżnionej  młodzieży szkolnej   

oraz  ich  wychowawcom , nauczycielom i trenerom.  Stwierdził – że  praca  nauczycieli  i  uczniów    dała  

efekt w  postaci    wysokich   miejsc   uczniów  w  konkursach  powiatowych, wojewódzkich  i  

krajowych. Stwierdził  , że  tacy  uczniowie  są ambasadorami  naszej  gminy  promując  ją  w  naszym  

regionie.   

Wójt  Gminy  wraz  z Przewodniczącym    Rady   dwójce  uczniów wręczyli  pamiątkowe  statuetki   
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„Najzdolniejszego  ucznia      Gminy  Gać”   oraz wręczyli   nagrody  książkowe  wraz  z  pamiątkowymi  

dyplomami  uczniom  osiągającym  wysokie  wyniki w  nauce , sporcie i  sztuce. Lista  nagrodzonych  

uczniów stanowi  załącznik do  protokołu.  

Pamiątkowe  dyplomy  otrzymali  też  nauczyciele tych   uczniów. 

Ad4. Przyjęcie  porządku  obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.   

Zapytał  Radnych   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku obrad.  

Wójt  Gminy  pani  Grażyna  Pieniążek  wniosła  o  rozszerzenie   porządku  o  projekt uchwały  w  

sprawie   zmiany  wieloletniej   prognozy  finansowej  Gminy  Gać . Nie  wniesiono   innych   wniosków  

w  tej  sprawie. 

 Przewodniczący Rady Gminy  poddał  wniosek   pod  głosowanie. 

 

Za przyjęciem  zmiany  głosowało  13 Radnych  

Przeciw-   0 Radnych  

Wstrzymujących  się  - 0 Radnych  

 

W związku  z  tym  Przewodniczący   odczytał   porządek  obrad  uwzględniający przyjętą  zmianę 

Porządek obrad:  

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Złożenie  ślubowania   przez  nowo wybranego  Radnego  Rady Gminy  Gać.  

3. Wręczenie nagród i wyróżnień najzdolniejszej młodzieży szkół podstawowych                                          

i gimnazjów z terenu Gminy Gać. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z XXXIII  sesji Rady Gminy Gać. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Gać z realizacji zadań w okresie  międzysesyjnym. 

7. Sprawozdanie z prac komisji Rady Gminy Gać.  

8. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  składu  osobowego  Komisji Gospodarki                                

i Budżetu. 

9. Podjęcie   uchwały  w sprawie  zmiany     wieloletniej   prognozy   finansowej  Gminy  Gać    

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

11. Interpelacje i zapytania.  

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie sesji. 

 

 
Ad 5. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
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Przewodniczący Rady Gminy  
 

Poinformował , że  protokół   XXXIII  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  6. Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  zadań w  okresie   międzysesyjnym 

Wójt  Gminy  pani  Grażyna  Pieniążek     przedstawiła sprawozdania  z  realizacji  zadań   w  okresie   

międzysesyjnym  -   stanowią załącznik nr 4, 5, 6, 7 ,8.  

 Sprawozdania przyjęto  bez uwag.  

 

 

Ad 7. Sprawozdanie  z  prac  komisji  Rady Gminy Gać. 

 

Przewodniczący   Komisji  Gospodarki  i Budżetu   przedstawił  sprawozdanie – stanowi  załącznik  do   

protokołu . Sprawozdanie   przyjęto  bez  uwag. 

  

Ad 8 . Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  składu osobowego  Komisji Gospodarki  i  Budżetu  
Przewodniczący Rady  Gminy  
 

Przedstawił   projekt   uchwały  , wobec  braku   dyskutantów  zarządził  głosowanie  nad uchwałą. 

 

ZA  projektem  głosowało – 13 Radnych 

Przeciw                              -  0 

Wstrzymało się  od  głosu  - 0 

 

Przewodniczący stwierdził  , że  uchwała  została  przyjęta.  

Uchwałę  zarejestrowano   pod  nr XXXIV/228/2013  i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

  

Ad 9 . Podjęcie   uchwały   w  sprawie    zmiany   wieloletniej   prognozy  finansowej Gminy   Gać    

 
Skarbnik  Gminy  pani  Barbara  Krupa  
  
Przedstawiła   projekt   uchwały   wraz z  uzasadnieniem. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Otworzył  dyskusję   w  przedmiotowej  sprawie,  zachęcając  Radnych   do  zadawania  pytań. 

Wobec   braku  dyskusji  ,   zarządził   głosowanie  
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W wyniku  głosowania : 

Za projektem głosowało –13 Radnych;  

przeciw było - 0; 

wstrzymało się - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXXIV/229/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

 

Ad 10. Podjęcie  uchwały w sprawie   wprowadzenia  zmian w budżecie  Gminy  Gać na  rok  2013. 

 

 
Skarbnik  Gminy  pani  Barbara  Krupa   
 

Odczytała  projekt  uchwały  oraz   przedstawiła   uzasadnienie   proponowanych  zmian  w  budżecie.  

 

Przewodniczący Rady  Gminy  
 

 przypomniał , że    komisja pozytywnie   zaopiniowała   projekt  uchwały. 

Wobec  braku  dyskutantów , Przewodniczący  poddał  projekt pod  głosowanie. 

W wyniku  głosowania : 

Za projektem głosowało –13 Radnych;  

przeciw było - 0; 

wstrzymało się - 0 

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XXXIV/230/2013 i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

 

Ad10 . Interpelacje  i  zapytania  

Radny   Emil  Pacuła  

Zadał   pytanie   dotyczące   wielokrotności  wywozu  -  odbioru   śmieci  z  gospodarstw. 

 

Pan  Mariusz   Pawlak     - kierownik  referatu Urzędu  Gminy  

 

W  odpowiedzi   przekazał  , że  zgodnie  ze  specyfikacją   przetargu  śmieci  będą odbierane  raz w  

miesiącu. Jest  to  w  zasadzie   taka  sama  częstotliwość  z  jaką od   mieszkańców  w  ramach  

podpisanych  umów  indywidualnych   były  odbierane  śmieci.  Poinformował  też  , że  dodatkowe  

worki  na  śmieci   niesegregowane  czy  też   segregowane  mieszkańcy  będą  mogli  odebrać  od  

sołtysów  ,  czy  też  w  urzędzie. 

W  dyskusji  dotyczącej  zasad   odbioru  śmieci   ,  przyjętych  stawek  zabrali  głos  Radni Bogdan  Bącal  

oraz  Emil  Pacuła   wyrażając  opinie iż  stawki  przyjęte  są  zbyt  wysokie  ,  szczególnie  w  przypadku  

rodzin  wielodzietnych . 

 

Wójt  Gminy   odnosząc się  to  przedstawionych  uwag  i  wniosków  stwierdziła  , że  stawki   przyjęli  

Radni  w  drodze  uchwały , dzisiaj  trudno  oceniać  jakie  będą  skutki  przyjętych  cen  -  nie  wiadomo  

jaka  będzie  ściągalność  tych  opłat , poza tym  trzeba  szukać   rozwiązań  obniżających  obciążenie  
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tymi   opłatami  ,  szczególnie  dla  rodzin  wielodzietnych i  takie  analizy   będą  czynione  i  

podejmowane    stosowane decyzje. 

 

Radny  Bogdan  Bącal  

W  swoim  wystąpieniu   odniósł  się  do trwającego remontu    drogi   na  terenie  Gaci    ze środków   

powodziowych.  W  ocenie Radnego   remont  jest  źle  prowadzony ,  słabo   przygotowany.  W opinii  

Radnego   na  części  remontowanego  odcinka   należało  wykonać  kolektor  deszczowy.   

 

Wójt  Gminy  pani  Grażyna  Pieniążek  

 

Remont   jest realizowany  zgodnie  z  opracowaną  dokumentacją .   Warto  zauważyć  , że  środki  na  ten  

remont  pozyskano   na  zasadzie  promesy   za  szkody  powodziowe  - powodzi  z  roku  2011.    

Udzielona promesa  co  prawda  rekompensuje  w  części   poniesione  straty  , ale  zdecydowanie  

większe  wsparcie   ,  do  tego  na  lepszych  warunkach  -  otrzymały  gminy,  które  wykazały  szkody   

powstałe  podczas  powodzi   roku  2010 .  Wielka  szkoda  , że  gmina  takich  szkód  nie wykazała wtedy  

-  mimo iż  skutki  tej  powodzi   były  dotkliwe. 

 

Radny  Zbigniew  Sas 

 

Stwierdził  , że  mieszkańcy gminy   , którzy  ucierpieli   podczas  powodzi  roku  2010  otrzymali   

wsparcie  ze  strony  gminy  w  ramach  środków  pozyskanych  z  budżetu  państwa.  

Ad 11. Wolne   wnioski  

Radny   Zbigniew  Sas  

Złożył   wniosek  w  sprawie    podjęcia   przez   urząd  gminy  działań    mających na  celu  zniszczenie   

rosnącego  wzdłuż  rowu  w  stronę  Sieteszy  oraz   na  terenie   cegielni   groźnego  i  niebezpiecznego   

chwastu   tzw.  barszczu sosnowskiego      zwanego  też  potocznie   zemstą  Stalina.  

Radny  Marian  Majcher  

Złożył   wniosek   o  zwiększenie  kwoty  dotacji  dla  GOK  w  kwocie  3000 złotych   z  przeznaczeniem  

na  organizację   dożynek  wiejskich . 

Wójt Gminy   

Stwierdziła   , że  w  planowanym   budżecie  gminnego  ośrodka   -  środki  na  organizację  dożynek  

były  zaplanowane  

Stanisław  Tuleja  -  mieszkaniec  gminy  

Przedstawił   swoje  stanowisko  dotyczące   remontowanego  w  ramach  środków  popowodziowych    

odcinka  drogi  gminnej . Wnosił     .o  uzupełnienie  zakresu   realizowanych  robót  
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Ad 13 . Zakończenie  sesji 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Gminy zakończył  obrady  XXXIV   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. Uchwały  Nr   228 -230  

 


