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

  odbyła się w dniu 05 lipca 2006 r

Sesja trwała 2godz.55 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 zmienić pkt 7. 
W miejsce - Podjęcia uchwały sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych
wprowadzić - Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady. 
Radni stosunkiem głosów 7„za” przy 4 „wstrzymujących się” i 4 „przeciw” wyrazili zgodę na 
zmianę porządku obrad, porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji (protokół do wglądu w UG, pok.109).
 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta 
    między Sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
    budżetu Gminy Jasło za I półrocze roku budżetowego,

      6. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
          planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych 
          publicznych   zakładów opieki zdrowotnej  za I półrocze roku  
          budżetowego,

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za
    trwały zarząd.

      9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na realizację 
          zadania na terenie Gminy Jasło w ramach Projektu Funduszu Spójności pn.: 
          „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
          we wsi Osobnica,
    11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
          oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
          dzierżawnej.         
    12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
          we wsi Trzcinica i Opacie.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 
          zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „ Osobnica”.
    15. Sprawy różne,
.   16. Interpelacje i zapytania radnych 
    17. Wolne wnioski i zapytania..
    18. Zakończenie.    .
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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.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag jednogłośnie 15 głosami „za”.
Pkt 4 Zreferował P.J.Pawlik  - Skarbnik Gminy. Zmiany dotyczyły przede wszystkim 
zwiększenia dochodów: o dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na chemiczno- rolnicze badanie gleby, o darowiznę od firmy Jafar S.A,
i dotację z Sejmiku Województwa Podkarpackiego na „III Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru Karpat – Trzcinica 2006”oraz zwiększenia wydatków na promocję, remont DL w 
Jareniówce i Bierówce jak też zmniejszeniem wydatków związanych z remontem drogi w 
Jareniówce i remontem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bierówce.
P.J.Stanula zwrócił uwagę, iż przy planowaniu budżetu na 2006 r można było dopracować 
koszt projektu przyłączenia oraz samo przyłączenie wody do budynku DL w Bierówce. I 
zamiast remontować budynek Szkoły, który jest nieużytkowany, zostanie on zamknięty i 
ulegnie degradacji.
Odpowiedzi udzielił P.Wójt informując że budynek Szkoły jest wydzierżawiony dla inwestora 
jakim jest Zarząd Wojewódzki Dróg. Jest tam Inżynier Projektu czyli wykonawca zastępczy i 
cały nadzór. Cały parter jest wykorzystany. Budynek jest bardzo ładnie wyremontowany i 
wymalowany na koszt Firmy. Remont budynku był konsultowany i tak wykonany aby w 
przyszłości można było otworzyć tam rehabilitację.
Ponieważ więcej pytań nie było, a Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione 
propozycje zmian, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej 
sprawie.
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 14 „za” przy 1 „wstrzymującym się”.
W pkcie 5 propozycje zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Jasło za I półrocze roku budżetowego  przedstawił P.Skarbnik – zał.
Do przedstawionych propozycji nie wniesiono żadnych uwag , a Komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie , w związku z czym Przewodniczący RG poddał 
pod głosowanie wymieniony projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Pkt 6  również omówił P.J.Pawlik – Skarbnik Gminy. Temat dotyczył zakresu i  formy 
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego – 
jak zał.
Ponieważ temat nie budził zastrzeżeń i nikt nie zabrał głosu w dyskusji, Komisje również 
zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie Przewodniczący RG poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Pkt. 7 sprawę powołania doraźnej Komisji Rady przedstawił Przewodniczący RG. 
Powiedział, że na kilku poszerzonych posiedzeniach wnioskowano aby dokonać zmian w 
Statucie Gminy, przymierzano się do tego już niejednokrotnie lecz ciągle coś stało na 
przeszkodzie, ale teraz postanowiono by tego nie opóźniać w związku z czym należy powołać 
Komisję Statutową. Zaproponował by do Komisji Statutowej powołani zostali 
Przewodniczący Komisji Stałych, Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący RG. Na tą 
sugestię  wyrażono zgodę.



Jednak P.J.Stanula stwierdził, iż nie wie co ostatnio się w Radzie stało. Otóż Rada podzieliła 
się na dwie części na Przewodniczących Komisji Ponieważ pozostałą resztę. Przewodniczący 
RG zwołuje Przewodniczących Komisji a pozostali dopiero na posiedzeniach Komisji 
dowiadują się o pewnych rzeczach. Jeżeli nie jest się Przewodniczącym Komisji to jest się 
tylko po to aby zagłosować i nie musi się wiedzieć co się dzieje.
Przewodniczący RG odpowiedział iż organizuje takie spotkania, które są bezpłatne aby 
pewne informacje przekazać, a które z kolei Przewodniczący Komisji przekazują pozostałym 
członkom komisji.
 Ponieważ wiecej uwag nie zgłoszono, a wszyscy proponowani do Komisji wyrazili zgodę na 
członkostwo Przewodniczący Rg poddał pod głosowanie projekt uchwały z proponowanym 
wcześniej składem osobowym.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Po czym ogłoszono przerwę. Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do omówienia 
pktu 8. 
W pkcie tym Kierownik GZK P.St.Woźniak przedstawił sprawę udzielenia bonifikaty od opłat 
rocznych  za oddanie GZK w trwały zarząd nieruchomości na których zlokalizowana jest 
oczyszczalnia ścieków w Warzywach.
Ponieważ nikt nie wziął głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały w tej sprawie Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Pkt 9 zreferował P.Wójt . Problem dotyczył zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na 
realizację zadania na terenie gminy w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. „Program 
poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”. Zobowiązanie to stanowi zabezpieczenie 
prawidłowego wykorzystania środków z Funduszu Spójności na zasadach obowiązujących w 
NFOŚiGW. Spłata zobowiązań wekslowych wraz z odsetkami zostanie sfinansowana z 
dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości.
Również w tym temacie nie zgłoszono uwag, a Komisje pozytywnie zaopiniowały problem, 
w związku z tym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Pkt 10 sprawę nieodpłatnego nabycia nieruchomości we wsi Osobnica przedstawił P.J.Lazar – 
Z-ca Wójta Gminy. Nabyta nieruchomość będzie przeznaczona na drogę gminną.
Ten temat również nie budził zastrzeżeń. Brak było głosów w dyskusji, a Komisje pozytywnie 
zaopiniowały ten problem. W związku z powyższym Przewodniczący RG poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami 
„za”
Pkt 11 również zreferował P.J.Lazar – Z-ca Wójta. Dotyczył on wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie / w formie bez przetargowej/ nieruchomości stanowiącej grunty orne o pow. 
0,27 ha położonej we wsi Warzyce  na okres dłuższy niż 3 lata.
W tym temacie również nie zabrano głosu w dyskusji, Komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały w tej sprawie w związku z tym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.
 Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”
Pkt 12 dotyczył nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych we wsi Trzcinica i Opacie 
z przeznaczeniem na drogę gminną.  I ten temat omówił P.J.Lazar – Z-ca Wójta.
Również w tym pkcie nie zgłoszono uwag, a Komisje pozytywnie zaopiniowały problem, w 
związku z tym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Pkt 13 - sprawę sprzedaży nieruchomości na rzecz P.Klaudii Kosiby i Małgorzaty Rozpara 
omówił P.J.Lazar – Z-ca Wójta. Nieruchomości te sprzedane zostaną w formie 



bezprzetargowej i w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 
poprzez zapewnienie dostępu do drogi.
Również w tym temacie nie zgłoszono uwag, a Komisje pozytywnie zaopiniowały problem, 
w związku z tym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Kolejny pkt 14 Zreferował P.R.Olbrot – Kierownik Ref.Gospodarki Przestrzennej. Problem 
dotyczył odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu górniczego „Osobnica”.
P.J.Stanula zapytał czy na tych terenach górniczych będzie można budować domy, czy będzie 
to dopuszczalne.
P.R.Olbrot  - Kierownik Ref.GP odpowiedział, iż ustanowienie obszaru górniczego wiąże się 
z wydaniem koncesji na ten obszar i może w tym obszarze znajdować się budownictwo 
mieszkalne- tam gdzie nie jest prowadzona eksploatacja.
W związku z tym iż nie zgłoszono więcej uwag, a Komisje pozytywnie zaopiniowały 
problem, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
W sprawach różnych Przewodniczący RG odczytał pismo ze Starostwa o wyrażenie opinii w 
sprawie uznania za lasy  ochronne lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na 
terenie Gminy Jasło i skierował je do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Natomiast P.M.Dubiel – Sekretarz Gminy poinformowała zebranych o opracowaniu 
regulaminu i ogłoszeniu konkursu na najładniejszy ogród w gminie.
Z kolei P.W.Ksiązek – Wice Przewodniczący RG złożył gratulacje na ręce radnej  wsi 
Niegłowice P.Z.Bemben dla zawodników i Zarządu LKS Wisłoka Niegłowice za awans do 
wyższej klasy rozgrywkowej.
W pkcie Interpelacje i zapytania radnych głos zabrał P.J.Leśniak . Poruszył on sprawę 
parkingu przy Urzędzie Gminy i zaproponował aby wystąpić do Urzędu Miejskiego o 
wydzielenie części ulicy Słowackiego dla potrzeb radnych i sołtysów wsi. Poinformował też o 
incydencie, który miał miejsce w czasie posiedzenia Przewodniczących Komisji Rady. 
Odpowiadając na ten problem P.Wójt stwierdził, że o żadnym incydencie nie jest mu 
wiadomo. Jeśli chodzi natomiast o wydzielenie parkingu na ul. Słowackiego to Urząd 
występował już w tej sprawie do Urzędu Miejskiego i jest odpowiedź, że nie wydzielą nam 
tam parkingu ponieważ jest to parking publiczny. Powiedział również, że firmy różnie 
rozwiązują ten problem np. niektóre prywatne parkingi mają dla klientów natomiast 
pracownicy muszą sobie szukać gdzie indziej, inne wprowadziły opłaty parkingowe. 
Stwierdził również że nikt z lokatorów nie parkuje na tym parkingu nawet Kierownik 
Posterunku Policji trzyma samochód na parkingu przy ul. Słowackiego. 
Odpowiedzi w tym temacie udzielił również Przewodniczący RG  informując szczegółowo o 
wydarzeniu z parkowaniem. Powiedział że policjant dostał pilne wezwanie na interwencję a 
był zastawiony samochodami i nie mógł wyjechać dlatego zachował się w ten sposób. 
/ Wezwał przez megafon o usunięcie samochodów/ Po tym incydencie otrzymali polecenie od 
Kierownika by dyżurujący policjant wyjeżdżał samochodem na parking przy ul. Słowackiego. 
Z kolei P.K.Bachta Przewodniczący Komisji Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego zasugerował 
aby udostępnić Policji drugi boks.
Następnie P.J.Stanula w związku z tym iż nie otrzymał wyczerpującej odpowiedzi na 
zgłoszoną interpelację złożył ją na piśmie.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał P.J.Stanula – pytając P.R.Olbrota czy 
wykonana nawierzchnia asfaltowa na terenie sołectwa Łaski- Sobniów /Na Wąwozy/ została 
odebrana. Bowiem niedawno została wykonana, a już jest remontowana /łatana/.Stwierdził iż 
brak jest ze strony Urzędu nadzoru .



P.R.Olbrot powiedział, iż nic mu nie jest wiadome o „łataniu tej drogi. Jednak w trakcie robót 
zdarzają się drobne pęknięcia szczególnie na dużych spadkach. I to na bieżąco jeszcze przed 
odbiorem jest poprawiane. Problem ten zostanie sprawdzony i jeżeli trzeba będzie to o 
zaistniałej sprawie radni zostaną poinformowani.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji, a porządek obrad został wyczerpany 
Przewodniczący RG zamknął obrady XLIV Sesji Rady Gminy.

Protokołował:
W. Siwiec

                                                                                               Przewodniczący 
                                                                                              Rady Gminy Jasło
                                                                                                Józef Dziedzic


