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

  odbyła się w dniu 10 lutego 2006 r

Sesja trwała 3 godz.25 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.

Porządek obrad Sesji 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 dla Gminy Miejskiej 
    Jasło
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej 
    Jasło
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Gminnej Biblioteki Publicznej
    w Jaśle z siedzibą w Szebniach.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Program  Profilaktyki   
     Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
     na rok 2006
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
     oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
     dzierżawnych

     9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
          właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
          oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
   10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/99 Rady Gminy Jasło 
          z dnia 26 lutego 1999 r w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego 
          o nazwie Gminny Zakład Komunalny w Jaśle” i nadanie mu Statutu.
   11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla
          pracownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle i akceptacji wartości jednego 
          punktu w tabeli rozpiętości punktowych w poszczególnych kategoriach 
          zaszeregowania.
   12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
   13.  Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2006 r
   14.  Przyjęcie „Zasad organizacyjnych wywozu odpadów komunalnych i nieczystości
          ciekłych na terenie Gminy Jasło”. 
   15.  Sprawy różne.
   16.  Interpelacje i zapytania radnych
   17.  Wolne wnioski i zapytania.
   18.  Zakończenie. 
                                                  

Sesję otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Jasło P. Józef Dziedzic. 
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Na wstępie powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad, 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.
P. J. Stanula zapytał jaką kwotą zamknęły się wydatki na stypendium i jak to zostało 
rozliczone.
Na to pytanie odpowiedziała P. M. Dubiel – Sekretarz Gminy. Poinformowała, iż w roku ub. 
były dwie transze na dofinansowanie pomocy socjalnej dla uczniów . I- wynosiła -195.877 zł, 
a II – 80.376 zł. Ogółem  - 268.608 zł, z tego środki własne – 2.395 zł. Stypendia były 
przydzielane w oparciu o uchwalony wcześniej prze Radę regulamin. 
Ponieważ nikt więcej nie zgłosił uwag Przewodniczący RG poddał sprawozdanie pod 
głosowanie .
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag jednogłośnie 15 głosami „za”.
W pkcie 4 P. M. Dubiel Sekretarz Gminy omówiła problem udzielenia pomocy finansowej dla 
Gminy Miejskiej Jasło. Pomoc ta w wysokości 40.000 zł  jest zapisem w projekcie budżetu na 
2006 r i zostanie udzielona w ramach środków sołectwa Niegłowice.  Przeznaczona będzie na 
dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Społecznych 
w Jaśle przy ul. Niegłowickiej 174.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Pkt 5 również dotyczył udzielenia  pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło. Projekt 
uchwały w tej sprawie  omówiła P. M. Dubiel – Sekretarz Gminy. Określa on wysokość 
środków na częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Jasło.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały 
przedstawiony problem, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej 
sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Pkt 6  Również omówiła P. M. Dubiel – Sekretarz Gminy. Otóż wynika on z konieczności 
wyposażenia Gminnej  Biblioteki Publicznej w Jaśle (powołanej uchwałą Rady Gminy 
28 listopada 2005 r) i jej filii w majątek trwały i nietrwały oraz w  zbiory biblioteczne.
I w tym temacie nikt nie zabrał głosu , a Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W związku z tym Przewodniczący RG poddał projekt uchwały w sprawie wyposażenia
w majątek Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
W pkcie 7  P. R. Wachel Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zapoznała z założeniami i treścią Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 r. ( jak zał.)
Gminnego tym temacie głos zabrała P. Z. Bemben – z pytaniem jak ma wyglądać współpraca 
Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi z organizacjami istniejącymi w sołectwach, czy 
będą ogłaszane konkursy, w których mają brać udział sołectwa, kto może brać udział w tych 
konkursach i do kiedy należy składać wnioski do konkursów.
P. R. Wachel odpowiedziała, iż nie będzie konkursów gdyż, ani ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii, ani o wychowaniu w trzeźwości nie zobowiązuje Komisji do ogłaszania takich 
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konkursów. Natomiast wnioski o środki będą rozpatrywane na bieżąco, a na pozytywne 
rozpatrzenie mają szanse wnioski zawierające element profilaktyki.
Również P. W. Piękoś w imieniu Komisji Oświaty poinformował, że na jednym z posiedzeń 
opiniowali Program w trakcie czego nasunęła się taka (myśl) propozycja, aby można było
„zwrócić pieniądze na wieś” i zachować pewne proporcje. 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, a Komisje pozytywnie zaopiniowały Program, 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2006 r.
Uchwała (Program) została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Pkt 8 zreferował P. J. Lazar – Zastępca Wójta. Problem dotyczył wydzierżawienia 
nieruchomości niezabudowanych w Chrzastówce i Niepli stanowiących własność Gminy na 
okres dłuższy niż 3 lata.
W tym temacie nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały ten 
problem, w związku z czym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Pkt 9 dotyczący ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – omówiła P. B. Czajka – Kierownik 
Referaty AGR i OŚ
Po czym rozpoczęła się dyskusja w której głos zabrali:
P. W. Kras, P. Z. Bemben, P. W. Piękoś, P. J Stanula, Przewodniczący RG, P.J. Leśniak, 
P. W. Ochwat, P J. Feliks, P. M. Liszka. Podnoszony temat w dyskusji to pytania dotyczące 
częstości i sposobu opróżniania zbiorników na ścieki (szamb).Egzekucji administracyjnej 
w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku wywożenia ścieków, oraz wydawania 
nowych zezwoleń dla Firm trudniących się wywozem ścieków.
Wątpliwości te wyjaśniał P. Wójt oraz P. B. Czajka i P. St. Wożniak.
Następnie Komisje przedstawiły opinie do w/w problemu. Wszystkie opinie były pozytywne.
W związku z tym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Po czym ogłoszono 20 min. przerwę. Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do 
omówienia pktu 10.
Pkt ten przedstawił P. St. Woźniak Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego. Problem 
dotyczył zmiany uchwały Rady Gminy z 26 lutego 1999 r w sprawie utworzenia 
komunalnego zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zakład Komunalny 
w Jaśle” i nadania mu Statutu.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej 
uchwały, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 13 „za”, przy 1 wstrzymującym się”. (jeden 
radny opuścił obrady)
Pkt 11 zreferowała P. M. Dubiel – Sekretarz Gminy. Dotyczył on ustalenia najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
i akceptacji wartości jednego punktu w tabeli rozpiętości punktowych w poszczególnych 
kategoriach zaszeregowania. 
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W tym temacie nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały 
przedstawione propozycje, w związku z tym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
W pkcie 12 Przewodniczący RG odczytał pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej 
przesyłającej skargę P. S. Zbyluta na działalność Wójta Gminy Jasło . Zapoznał również 
zebranych z treścią  skargi złożonej przez W/w.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  - P. J. Trzeciak przedstawił protokół i 
ustalenia Komisji badającej zasadność tej skargi. Komisja nie znalazła zaniedbań w działaniu 
Wójta i Urzędu Gminy.
 W związku z tym Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy i poddał pod głosowanie.
Rada jednogłośnie (14 „za) postanowiła rozpatrzyć skargę negatywnie.
(Uchwała podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”) 
W pkcie 13  - Komisje Rady kolejno przedstawiały swoje plany pracy na 2006 r.
Wszystkie plany pracy uzyskały aprobatę radnych – jednogłośnie 14 głosami „za”.
Jednak P. J. Stanula zwrócił się, aby któraś z Komisji (Rolnictwa lub Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego) zajęła się  zarośniętymi przez chwasty odłogami. 
W pkcie 14 P. Wójt  zapoznał zebranych z zasadami organizacyjnymi wywozu odpadów 
komunalnych nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jasło – zał.
W pkcie 15 – sprawy różne głos zabrał P. W. Piękoś – odnośnie rozliczeń ryczałtowych za 
posiedzenia Komisji. W imieniu Komisji Oświaty zwrócił się do Przewodniczącego RG 
(ponownie) o podjęcie działań zmierzających do zmiany sposobu rozliczeń finansowych za 
udział w posiedzeniach komisji.
Z kolei P. Wójt  udzielił odpowiedzi na zapytanie  z poprzedniej Sesji odnośnie zimowego 
utrzymania dróg, a konkretnie współpracy w ty zakresie ze Starostwem Powiatowym – zał.
W pkcie 16 – Interpelacje i zapytania radnych  - nikt nie zabrał głosu.
W pkcie 17 wolne wnioski i zapytania – Przewodniczący RG  zwrócił się do Komisji aby 
przedłożyły w najbliższym czasie na piśmie propozycje odnośnie ryczałtu, jak też 
zaproponował aby płatności za posiedzenia odbywały się na konta ROR. Odczytał również 
pismo z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków 
odnośnie finansowania konserwacji i renowacji  zabytków.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, a porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący 
RG  zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Jasło.

Protokołowała:
W. Siwiec                                  Przewodniczący
                                                                                                                   Rady Gminy Jasło
                                                                                                                   Józef Dziedzic


