
Protokół Nr XLIII/2006
z Sesji Rady Gminy Jasło, która

  odbyła się w dniu 13 czerwca 2006 r

Sesja trwała 3 godz.05 min.
W Sesji uczestniczyli radni z terenu gminy Jasło – (14) – jak zał. lista obecności, Wójt Gminy 
Jasło P. Stanisław Pankiewicz, Zastępca Wójta P. Jan Lazar, Skarbnik Gminy 
P. Janusz Pawlik , Sekretarz Gminy P. Małgorzata Dubiel oraz sołtysi wsi – jak zał. lista 
obecności.
Sesję otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Jasło P. Józef Dziedzic. 
Na wstępie powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad. 
Po czym wniósł auto poprawkę do porządku obrad. Zaproponował, aby jako pkt 9 
wprowadzić - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/230/2006 Rady 
Gminy Jasło z dnia 10 lutego 2006 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Miejskiej Jasło. W związku z czym numeracja pozostałych pktów uległaby zmianie na 
10,11,12 i 13.
Ponieważ radni jednogłośnie 14„za” wyrazili zgodę na  wprowadzenie dodatkowego pktu, 
porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta 
    między Sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
    Województwa Podkarpackiego na wydanie albumu „Trzcinica - Karpacka Troja”
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
    Jasielskiego,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.

      7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Jasło dla 
          najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
      8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
          we wsi Osobnica.
      9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/230/2006 Rady Gminy 
          Jasło z dnia 10 lutego 2006 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
          Miejskiej Jasło.
    10. Sprawy różne,
.   11. Interpelacje i zapytania radnych 
    12. Wolne wnioski i zapytania..
    13. Zakończenie. 
   .
Po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
W pkcie 2 przyjęto protokół z poprzedniej Sesji (bez uwag) jednogłośnie 14 głosami „za” 
W pkcie 3 P. Wójt złożył sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na  ostatniej  Sesji
i pracy między Sesjami  - jak zał.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag jednogłośnie 14 głosami „za”.
W pkcie 4 P. Wójt przedstawił problem udzielenia pomocy finansowej  Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego na wydanie albumu „Trzcinica - Karpacka Troja.  Otóż na ten 
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cel proponuje się przeznaczyć 20 000 zł. Drugim współwydawcą byłby Powiat Jasielski , a 
trzecim Muzeum Podkarpackie w Krośnie.
Całkowity koszt wydania tego opracowania wyniesie około 40 – 45 tys. zł. 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały 
przedstawioną propozycję, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w tej sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Pkt 5 sprawę udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego omówiła P. M. Dubiel – 
Sekretarz Gminy. Jest to związane ze współfinansowaniem zakupu karetki pogotowia 
ratunkowego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Udział gminy w tym przedsięwzięciu 
wynosił będzie 16 416 zł.
Również w tym temacie nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały 
problem, w związku z czym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt tej uchwały. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Po czym ogłoszono 20 min przerwę . Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do 
omówienia pktu 6.
W pkcie tym P. Wójt przedstawił propozycję zmian w budżecie gminy na 2006 r. 
Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia planu wydatków o kwotę 353 916 zł, co szczegółowo 
przedstawia załączony projekt uchwały. Zmniejszono i zwiększono również przychody
oraz ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 414.392 zł, którego źródłem sfinansowania 
będzie nadwyżka z lat ubiegłych.
W tym temacie głos zabrała P. M. Liszka, która wniosła, aby dopracować problem pasa 
drogowego przy drogach gminnych.
P.R.Olbrot – Kierownik Referatu GP odpowiedział, iż nie ma takich przepisów, które 
zabraniałyby właścicielowi posesji grodzić się w granicy i stąd te trudności.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji , a Komisje pozytywnie zaopiniowały 
propozycje zmian w budżecie gminy na 2006 r., Przewodniczący RG poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 13 „za” przy 1 „ przeciw”.
W pkcie 7 sprawę ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Jasło dla najlepszych uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów przedstawiła P. M. Dubiel – Sekretarz Gminy. Omówiła kryteria 
przyznawania nagrody i dziedziny, w których można ją otrzymać.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony 
problem, w związku  z czym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Jasło dla najlepszych uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 
W pkcie 8 P. J. Lazar – Zastępca Wójta omówił sprawę nieodpłatnego nabycia nieruchomości 
położonych we wsi Osobnica.  Działki te (11 odcinków) zostaną przeznaczone na drogę 
gminną
Również w tym temacie nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały 
ten problem, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości we wsi Osobnica. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 
W pkcie 9 sprawę zmiany uchwały Nr XXXVIII/230/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 
10 lutego 2006 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło 
zreferowała P . M .Dubiel - Sekretarz Gminy. Dotyczy to wydzielenia z pierwotnej kwoty 
40 000 zł kwotę 6 500 zł na zabezpieczenie pokrycia do końca roku 2006 dotacji do uczniów 
z terenu gminy, uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Społecznej Szkole 
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Podstawowej  funkcjonującej w Zespole Szkół Społecznych w Jaśle przy ul. Niegłowickiej 
174.
 Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały 
przedstawioną propozycję, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w tej sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
W sprawach różnych głos zabrał P. J. Lazar  informując co dzieje się z kanalizacją w 
Jareniówce. Otóż w ostatnim czasie prowadzony był monitoring przez Kierownika P. Skórę 
i Firmę Skanską, okazało się, że w miesiącu maju br. ścieków nie ubyło lecz przybyło. W 
związku z tym w najbliższym czasie będą przerabiane przyłącza,  które ewidentnie wskazują, 
że podłączane są wody opadowe.
Następnie głos zabrał Przewodniczący RG  odczytując pismo Komendanta Powiatowego 
Policji w Jaśle z podziękowaniami za pomoc i przychylność dla spraw bezpieczeństwa i 
porządku publicznego z równoczesną prośbą o rozważenie możliwości pomocy finansowej
w kwocie 5 tys. zł na zakup paliwa do radiowozów Posterunku Policji w Jaśle. Kolejnym 
pismem przedstawionym przez Przewodniczącego RG było pismo Proboszcza Parafii 
Rzymsko-Katolickiej w Osobnicy Ks. Czesława Szewczyka dotyczące poparcia starań 
rozpoczęcia prac przy parkingu. W piśmie tym jest zawarte wiele pytań i pretensji pod 
adresem Urzędu Gminy łącznie ze stwierdzeniem o lekceważeniu tematu.
Zabierając głos w tym punkcie P. Wójt poinformował  jak wygląda sprawa dofinansowania 
drogi powiatowej Jareniówka –Opacie oraz odniósł się do pisma Rady Parafialnej z Osobnicy.
Z kolei P. M. Liszka odniosła się do wniosku Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia w sprawie 
zmniejszenia kwoty proponowanej na dofinansowanie LKS Kowalowy – Gorajowice do 
1500 zł. Zwróciła się do P. Wójta o pozostawienie pierwotnej kwoty tj.3.000 zł na działalność 
klubu.
Problem ten wyjaśnił Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury  i Zdrowia P. W. Piękoś 
Natomiast J. Przybyła w imieniu Ks. Proboszcza Parafii Rzymsko – Katolickiej
w Osobnicy zaprosił wszystkich radnych na uroczystości związane ze 100- leciem  budowy 
kościoła w Osobnicy.
P.J.Stanula z kolei zwrócił uwagę, iż dla wszystkich wystarczyło środków z nadwyżki 
budżetowej lecz nie dla Łask i jest to bardzo to przykre. Potrzebowaliśmy 3 000 zł na 
opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne i musieliśmy przesunąć środki z innego 
zadania. Poinformował również zebranych o robotach i braku nadzoru na drodze „Na Kliniec” 
gdzie na błoto chciano położyć asfalt. W wyniku interwencji radnego oraz P. J. Lazara Z-cy 
Wójta roboty wstrzymano.
P. Wójt odniósł się do stwierdzenia braku 3.000 zł na dokumentację. Otóż problem ten 
zostanie skierowany na zebranie wiejskie ponieważ wnoszony jest projekt do tego projektu 
budowy oświetlenia gdzie na razie nie ma budynków.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabrał P. J. Stanula wracając do sprawy 
kanalizacji. Stwierdził  iż mimo wielu wyjaśnień udzielonych na spotkaniu w sprawie 
kanalizacji nie było konkretów odnośnie oczyszczalni ścieków w Warzycach, kanalizacji w 
Warzycach i kanalizacji w Kowalowach. Dlatego zwrócił się o wyczerpującą odpowiedź 
w tym temacie. 
P. J. Lazar – Zastępca Wójta odpowiedział, iż P. St. Woźniak  Kier. GZK wystąpił pismem do 
Firmy Green  Tech Europe Sp.z o.o. w Warszawie o ekspertyzę w sprawie oczyszczalni 
ścieków w Warzycach. Pismo wysłano 16 maja br. i do tej pory nie ma odpowiedzi.
P. St. Woźniak – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego potwierdził ten fakt 
stwierdzając ponadto, że Firma ta ma certyfikat  unijny w zakresie nowoczesnych systemów 
oczyszczania ścieków i analiza jaką przeprowadzi pomoże podjąć decyzję co do tej 
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oczyszczalni. Analiza bowiem wykaże jaka jest możliwość modernizacji, jakie będą jej koszty 
oraz jakie będą efekty ekonomiczne.  (Są to jednak sprawy długotrwałe i czasochłonne.) 
Problem ten wyjaśnił również P.Wójt informując o pracy GZK, Kierownika, Zastępcy oraz 
innych pracowników przy wyjaśnianiu sprawy związanej z kanalizacją.
W tej sprawie jeszcze raz zabrał głos P.J. Lazar -  Zastępca Wójta stwierdzając, że na każdej 
Sesji z tego problemu składane są wyjaśnienia. Zarówno on jak i kierownik GZK starają się 
solidnie wypełniać zadania, które mają zlecone i nie czuje, aby cokolwiek zaniedbał w tej 
sprawie. Dlatego zwrócił się do P. J. Stanuli by nie straszył Prokuraturą a, gdy chce kogoś 
podać to może nawet jego, bo nie ma sobie nic do zarzucenia.   
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrała P. Z. Bemben – Przewodnicząca Komisji 
Planu i Budżetu zgłaszając wniosek Komisji, aby na następną Sesję przygotować projekt 
uchwały w sprawie przejścia radnych z diet na ryczałt miesięczny, co usprawniłoby pracę 
Komisji.
( Komisja Planu i Budżetu proponuje- dla Przewodniczącego RG        – 1 200 zł m-cznie,
                                                              dla Vice przewodniczących        -   900 zł m-cznie,
                                                              dla Przewodniczących komisji   -    900 zł m-cznie,
                                                               dla pozostałych radnych           -     800 zł m-cznie.
Komisja winna spotykać się przynajmniej 1 raz w miesiącu, a za każdą nieobecność należy 
potrącić 15% ryczałtu )
Przewodniczący RG poddał wniosek pod głosowanie. Wniosek został przyjęty stosunkiem 
głosów 12 „za” przy 2 „wstrzymujących się”.
Po czym P. J. Łaba – sołtys wsi Niegłowice poruszył sprawę powodzi i zwrócił się o pomoc 
dla osób poszkodowanych, a posiadających grunty do 0,50 ha tzw. „ nie rolników”.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji, a porządek obrad został  wyczerpany 
Przewodniczący RG zamknął obrady XLIII Sesji Rady Gminy Jasło.

Protokołowała:
W. Siwiec
          
                                                                                                         Przewodniczący 
                                                                                                         Rady Gminy Jasło 
                                                                                                         Józef Dziedzic


