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 Protokół :  

 XLIII Sesja Rady  Gminy  Gać   z dnia   30  stycznia  2014   roku  

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zgodnie  z  listą  obecności  w   obradach   Rady   uczestniczy  12   Radnych  co  stanowi 83  %ogółu.                   

Lista  obecności   Radnych   stanowi  załącznik  nr 1  do  protokołu sesji.  

W   związku  z  tym   Sesja  jest  władną   do  podejmowania  uchwał .  

Przewodniczący    poinformował   Radnych  , że   sesja  ma  charakter  sesji   uroczystej  ,  jest  połączona  

z    uroczystością  opłatkową  .  Stwierdził , że  w  sesji  uczestniczy   wielu  znamienitych  gości  ,  

których    przewodniczący  przywitał zaproszonych  z  imienia  i  nazwiska  oraz  pełnionej  funkcji. Lista  

zaproszonych  stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 

 

2. Przyjęcie  porządku  obrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Poinformował   Radnych ,  iż   otrzymali   porządek   obrad  w  zarządzeniu.   

Zapytał   kto   chciałby   wnieść uwagi    do  porządku.  

Wójt  Gminy  Pani  Grażyna  Pieniążek  wniosła   o  rozszerzenie  porządku   obrad o  projekt  uchwały  

zmieniającej   uchwałę   nr  XLI/252/2013      w   sprawie   trybu  udzielania    dotacji  dla  niepublicznych   

przedszkoli . 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Poddał   pod  głosowania  przedstawiony  wniosek.  

Za  przyjęciem   zmiany    głosowało – 12  Radnych.  

Przeciw  -  0  Radnych  

Wstrzymało  się  -  0  Radych  

Zmiana została  przyjęta  przez  Radę . 

 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy  pan  Lesław Stańko  odczytał  porządek  obrad  po  zmianach  

Porządek   po zmianach : 

 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu  XLII  Sesji Rady Gminy Gać. 
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4.  Podjęcie   uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  budżecie  gminy  na  rok 2014  

5.   Podjęcie  uchwały  zmieniającej    uchwałę Nr XLI/252/2013 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2013r. w 

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości jej wykorzystania 

6 .Informacja  przedstawicieli jednostek organizacyjnych  i  służb z  przebiegu  współpracy  jednostek  z 

Gminą  Gać. 

7. Interpelacje i zapytania.  

8. Wolne wnioski.   

9. Zakończenie  sesji 

 

 

3. Przyjęcie  protokołu z  poprzedniej sesji. 
  
Przewodniczący Rady Gminy  
 

Poinformował , że  protokół   XLII    Sesji  Rady   Gminy  był  dostępny  w  biurze   rady    oraz  był  

wystawiony  przed  sesją.  

 

Zadał   pytanie  w  sprawie   wniesienia  uwag   do  protokołu. 

Uwag  nie  zgłoszono. 
 

  

Za  przyjęciem  protokołu głosowało  12   Radnych . 

Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził  , że  protokoły  zostały  przyjęte.  

 

      4  . Podjęcie  uchwały  w  sprawie.  Wprowadzenia  zmian  w  budżecie   gminy  na  rok  2014  
 

Przewodniczący Rady Gminy pan Lesław Stańko  
 

Projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem    przedstawiła  Skarbnik  Gminy  pani  Barbara  Krupa . 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Poinformował   , żę  komisja  pozytywnie  zaopiniowała   projekt  uchwały ,  wobres  braku  pytań  i  

dyskusji    poddał  projekt   pod  głosowanie  

 

Za  głosowało  12  Radnych 

Przeciw  -  0 Radnych  

Wstrzymujących  -0   

 

Przewodniczący  poinformował , że  Rada  Gminy  przyjęła  projekt  uchwały  w  brzmieniu   

przygotowanym  przez  komisję   

Uchwała  została  zarejestrowana   pod nr XLIII/271/2014  i stanowi  załącznik  do  protokołu. 

 
5.   Podjęcie   uchwały   zmieniającej    uchwałę Nr XLI/252/2013 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2013r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu                

i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania 

 
Przewodniczący  Rady  Gminy     
Przedstawił  projekt  uchwały. 

Poinformował  Radnych, iż  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  

Wobec  braku   dyskutantów  
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Przewodniczący Rady  Gminy poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały   

 

Za projektem uchwały głosowało -12  Radnych,  

wstrzymało się  od  głosu – 0   

przeciw – 0 

 

Uchwała została  zarejestrowana  pod Nr XLIII/270/2013 i stanowi załącznik do protokołu. 

 

 
 

6.  Wystąpienia   zaproszonych  gości    ze  szczególnym  uwzględnieniem   współpracy  z  Gminą  Gać 

 

 W  tej  części głos zabrali kolejno : 

 Pan  Janusz  Flak  -  Komendant  Powiatowy  PSP  w  Przeworsku  

 Pan  Tomasz  Bury – kierownik powiatowego biura ARiMR w Przeworsku 

 Pani  Nina  Walkiewicz -  z-ca  dyrektora  PUP w  Przeworsku  

 Pan  Ryszard  Trelka -  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Przeworsku  

 Pan  Andrzej  Stebnicki -  prezes  Zarządu  LGD Dorzecze  Mleczki  

Przedstawiciele    tych  jednostek   opisali   zakres  współpracy  kierowanych  przez  nich  instytucji   z  

Gminą  Gać   oraz  przedstawili   plany  współpracy  na rok  2014 .  Wszyscy  dyskutanci   na  koniec  

swoich  wystąpień  złożyli  życzenia    władzom  gminy    oraz   jej   mieszkańcom. 

Również  w  sowich  wystąpieniach   życzenia  dla  mieszkańców  oraz  władz  gminy     złożyli    

parlamentarzyści    w  osobach  : 

 Poseł   Marek  Rząsa  

 Poseł  Mieczysław  Golba  

 Jan  Bury  -  w którego    imieniu    list   kierowany  do  władz   gminy   odczytał  pan  Tomasz  Bury  

Na  koniec   głos  zabrał      Starosta  Przeworski  -  Zbigniew  Kiszka    

  Gościom  za  przybycie    na  dzisiejszą  sesję  ,  za  złożone  życzenia   -    w  imieniu  władz  gminy    

podziękowała    Wójt  Gminy  pani  Grażyna  Pieniążek  

Parlamentarzyści , Starosta  Przeworski  , Wójt  Gminy ,  Przewodniczący  Rady  Gminy    wręczyli  

państwu  Dudzic    medal  za  długoletnie  pożycie  małżeńskie .  

Zaproszeni  Goście  złożyli  gratulacje    złotej  parze  .   

 

.  
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7. Interpelacje  zapytania  i  wolne  wnioski  

Radny  Bogdan  Bacal 

Złożył  życzenia  jubilatom .  Stwierdził  , że  jest  mu  szczególnie  miło  , że  może  takie  życzenia    

złożyć  właśnie  swojej  chrzestnej   matce.   

Na  koniec,  Przewodniczący      Rady  złożył  życzenia  Noworoczne:   Mieszkańcom  , 

Pracownikom   i  wszystkim  Radnym  oraz  zaproszonym  Gościom  -  dziękując  im  za  przybycie  na  

uroczystą  sesję.  Zaprosił  wszystkich    do  obejrzenia  programu  -  jasełek  -  przygotowanych  przez  

nauczycieli  i  uczniów  Szkoły  Podstawowej  w  Białobokach .  Zakończył   obrady  ,  prosząc  księdza  

Jana  Szaro   o  przewodniczenie  modlitwie  ,  która  rozpoczęła  część    opłatkową . 

 

 

Załączniki do  protokołu: 

1. Lista  obecności  Radnych  na  sesji. 
2. Lista  obecności  zaproszonych  gości. 
3. Lista obecności  sołtysów.  
4. Uchwała Nr – 270– 271  

 


