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

  odbyła się w dniu 26 kwietnia 2006 r

Sesja trwała 2 godz.15 min.
W Sesji uczestniczyli wszyscy  radni z terenu gminy Jasło – (15) – 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 7 
wprowadzić - Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu 
Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z czym numeracja 
pozostałych pktów uległaby zmianie na 8,9,10 i 11.
Ponieważ radni jednogłośnie 15 „za” wyrazili zgodę na  wprowadzenie dodatkowego pkt, 
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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r
    a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i innych Komisji Rady,
    b) dyskusja,
5. Absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 r
    a) odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej,
    b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    c) podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

      7. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu 
          Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich
      8. Sprawy różne.
      9. Interpelacje i zapytania radnych 
    10. Wolne wnioski i zapytania..
    11. Zakończenie.  
    .             
Po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
W pkcie 2 przyjęto protokół z poprzedniej Sesji (bez uwag) jednogłośnie 15 głosami „za” 
W pkcie 3 P. Wójt złożył sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na  ostatniej  Sesji
i pracy między Sesjami  - jak zał.
Do przedstawionego sprawozdania P.J.Przybyła  zgłosił pytanie dotyczące utworzenia 
„Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości”, zapytał gdzie będzie się ono mieściło, czy może
w  Urzędzie Gminy?
Na to pytanie odpowiedział P. J. Lazar Z-ca Wójta informując, iż będzie ono w Cechu 
Rzemiosł Różnych przy ul. Czackiego, gdzie będą udzielać pomocy finansowej i prawnej, a 
informacjami na ten temat w Urzędzie będzie dysponowała P. G. Polak 
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Ponieważ nikt więcej nie zgłosił uwag Przewodniczący RG poddał pod głosowanie 
sprawozdanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 15 głosami „za”.
W pkcie 4 P. Z. Bemben zgłosiła wniosek , aby nie czytać całego sprawozdania lecz tylko 
ogólnikowo, ponieważ na Komisjach omawiane było bardzo szczegółowo.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”. 
W związku z tym  P. Wójt  przedstawił w zarysie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 
za 2005 r. (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu), a P. J. Pawlik - 
Skarbnik Gminy odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej do złożonego 
sprawozdania.
Następnie Komisja Rewizyjna i pozostałe Komisje Rady przedstawiły opinie do w/w 
sprawozdania.
Wszystkie opinie były pozytywne.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji przystąpiono do realizacji kolejnego pktu obrad.
W pkcie 5  P. J .Trzeciak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  odczytał opinię Komisji i 
złożył wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2005 r.
Następnie P. J. Pawlik Skarbnik Gminy zapoznał zebranych z uchwałą Regionalnej Izby 
Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej.
Po czym Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za 2005 r. i poddał pod głosowanie.
Radni udzielili absolutorium za 2005 r Wójtowi Gminy Jasło – jednogłośnie 15 głosami „za”.
Następnie ogłoszono 20 min. przerwę. Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do 
realizacji pktu 6 porządku obrad.
W pkcie tym P. J. Pawlik Skarbnik Gminy przedstawił propozycję zmian w budżecie gminy 
na 2006 r. 
Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów budżetu gminy w związku ze: zwiększeniem planu 
dotacji celowych z budżetu państwa , zwiększeniem planu części oświatowej subwencji 
ogólnej, zwiększeniem planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz przyznaniem środków finansowych z Fundacji Wspomagania Wsi dla Gminnej 
Biblioteki Publicznej oraz zmniejszenia dochodów w związku ze zmniejszeniem planu dotacji 
celowych Zmniejszono i zwiększono również wydatki co szczegółowo przedstawia załączony 
projekt uchwały.
Ponieważ nikt 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 jednogłośnie 15 „za”. 
W pkcie 7 Głos zabrał P. R. Olbrot – Kierownik Referatu GP przedstawiając sprawę złożenia 
wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich
o pomoc finansową na realizację zadania „remont drogi Zapłocie w Warzycach”.
P. W. Ochwat zabierając głos w tej sprawie stwierdził, że taką szansę należy wykorzystać.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu w tej sprawie Przewodniczący RG odczytał projektu 
chwały w sprawie złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
W pkcie sprawy różne nikt nie zabrał głosu.
W pkcie interpelacje i zapytania radnych również nikt nie zabrał głosu.
W pkcie 10 głos zabrał Przewodniczący RG, który najpierw wręczył dyplomy 
(zaświadczenia) ukończenia szkolenia dla P. K. Bachty i P. J. Trzeciaka, odczytał pismo z 
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Urzędu Miasta w sprawie dofinansowania do zakupu karetki i przypomniał o oświadczeniach 
majątkowych.
Następnie głos zabrał P. J. Stanula, który przypomniał swój wniosek z 14 marca br w sprawie 
kanalizacji. Powiedział, iż w tej sprawie dalej nic się nie dzieje. Ponadto dowiedział się, że 
oczyszczalnia ścieków w Warzycach nie pracuje tylko płaci się amortyzację. Zapytał dlaczego 
do tej pory nie ma likwidacji środka trwałego, w sytuacji gdy liczy się każda złotówka w tym 
przypadku „grube” pieniądze przeciekają. Przypomniał też, że P. J.Lazar 
 Z-ca Wójta prosił o miesiąc czasu, że sprawa z kanalizacją zostanie rozstrzygnięta.
Niestety do tej pory nie ma żadnych wyjaśnień, a pogłoski mówią, że Urząd Gminy zgodził 
się na zamianę studzienek  w stosunku do pierwotnego projektu technicznego przy kanalizacji 
Jareniówki. Uważa, że jego głosu nikt nie bierze pod uwagę. { „Sesja się skończyła , sprawa 
ucichła”).
Przewodniczący RG zwracając się do P. J. Stanuli przypomniał, iż P. Wójt przy sprawozdaniu 
informował, że w sprawie kanalizacji na merytorycznych Komisjach Rady będą udzielane 
wyjaśnienia.
Zabierając głos w tej sprawie P. Wójt powiedział, ze odkąd zaistniały warunki to odpowiednie 
służby i wykonawca pracują „na okrągło”. Stwierdzenie, że „nic się nie dzieje” jest 
krzywdzące bo sytuacja zdecydowanie się poprawia. Powiedział, że oddanie tej inwestycji 
realizowanej w tak trudnych warunkach jest dużym sukcesem. Ale trzeba się liczyć że są 
określone pewne koszty, jak chociażby ta dopłata 50 tys. zł, która nie do końca jest wynikiem 
błędnych wykonań.( w tym miejscu P. Wójt przypomniał historię kanalizacji Jareniówki oraz 
związane z nią trudności i konflikty ). Odnośnie oczyszczalni ścieków w Warzycach to 
uważa, iż likwidacja zbiornika byłaby droższa niż amortyzacja. Ponadto nie wiadomo 
w jakim kierunku będzie rozwój tego terenu i być może zbiornik ten okaże się przydatny. 
Konieczność takiego rozwiązania wynikała też z pozwu sądowego, który wniosła Firma 
„Grosar”.
Z kolei P. W. Piękoś  zabierając głos stwierdził,  iż temat  kanalizacji jest tematem zbyt 
poważnym, aby poruszać go w wolnych wnioskach czy zapytaniach. Uważa, że taką dyskusję 
warto przeprowadzić na Sesji, ale z odpowiednim porządkiem obrad i wtedy można by dużo 
więcej czasu poświęcić na tą dyskusję, w takiej Sesji mógłby też wziąć udział ktoś ze 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zaproponował, aby ustalić (umówić się ) jakiś krótki 
termin.
Przewodniczący RG poparł propozycję i zwrócił się o zakończenie dyskusji. Powiedział, iż 
temat ten najpierw zostanie wyjaśniony na merytorycznych Komisjach, a później na Sesji.
Następnie P. J. Lazar Z-ca Wójta powiedział, iż wcześniej w związku z zimą nie można było 
nic zrobić. Teraz ze „Skanskiej” już miesiąc czasu  podnoszą studzienki i podsypują zaprawą 
betonową, rozkopano  też 11 przyłączy – tam gdzie było prawdopodobieństwo, że są 
przecieki. Efekty będzie można zobaczyć po odczytach liczników po 28 bm.
W tej sprawie również głos zabrał P. St. Woźniak - Kierownik Gminnego Zakładu 
Komunalnego potwierdzając, że przez miesiąc na koszt Firmy „Skanska” pracowało dzień w 
dzień  czterech pracowników i Kierownik, kilkanaście domów zostało odkopanych, 
kilkanaście teleskopów w studzienkach kanalizacyjnych zostało wymienionych, kilkadziesiąt 
pokryw zostało zabetonowanych, została też nawieziona ziemia w miejscach zaniżenia, ale 
efekty tej pracy będą widoczne dopiero po dokonaniu kolejnych odczytów. Będzie też 
zorganizowane spotkanie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, na którym problemy między 
inwestorem, wykonawcą, a głównym inżynierem budowy zostaną szczegółowo omówione.
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Po czym głos zabrał P. W. Ochwat Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
stwierdzając iż Komisja jest na bieżąco informowania o postępach prac nad rozstrzygnięciem 
przyczyny nieszczelności kanalizacji.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, a porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący 
RG zamknął obrady XLII Sesji Rady Gminy.

Protokołowała:
W. Siwiec                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                    Rady  Gminy  Jasło
                                                                                                    Józef Dziedzic


