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

  odbyła się w dniu 17 października 2006 r

Sesja trwała 1godz. 30 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 wniesiono 
poprawkę do porządku obrad. Zaproponowano aby wprowadzić jako pkt 4. Podjęcie uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r, a dotychczasową numeracje przesunąć o jeden 
pkt natomiast w pkcie 5 dokonać zmiany tematycznej pomocy finansowej zamiast środków na 
monitoring  powodziowy na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce, dofinansować zakup zestawu 
hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Jaśle.
Radni wyrazili zgodę na  zmianę porządku obrad jednogłośnie 14 głosami „za” / jeden radny 
nie brał udziału w głosowaniu/ w związku z czym  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 zmian w budżecie gminy na 2006 r,
     5.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Jasielskiego,
     6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Jasielskiego,
     7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło,
     8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasło
     9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
          Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
          ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego 
          i o wolontariacie na 2007 r,
    10. Podjęcie uchwały w sprawie  wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Jasło 
          pn. „Nasza Gmina”
    11. Sprawy różne,
    12. Interpelacje i zapytania radnych,
    13. Wolne wnioski i zapytania,
    14. 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. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 15 głosami „za”. 
Pkt 4 Zreferował P.J.Pawlik  - Skarbnik Gminy. Zmiany związane były z dofinansowaniem 
zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP 
w Jaśle.
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Ponieważ nie zgłoszono uwag,  Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w tej sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 
W pkcie 5 sprawę udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Jasielskiego przedstawił 
P.J.Pawlik  - Skarbnik Gminy. Pomoc ta dotyczy wcześniej omawianych zmian w budżecie / 
zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP 
w Jaśle/.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono żadnych uwag , w związku z czym 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wymieniony projekt uchwały. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 
Pkt 6 omówiła P.B.Czajka – Kierownik Referatu AGR i OŚ. Pomoc finansowa dotyczyła 
pokrycia części koszów usunięcia odpadów komunalnych i przemysłowych w Niegłowicach 
oraz rekultywacji tego terenu.
Ponieważ uwag nie zgłoszono, a Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej 
sprawie , Przewodniczący RG poddał pod głosowanie ten projekt.
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 14 „za” przy 1 „przeciw”.
Pkt 7  zreferowała P.M.Dubiel - Sekretarz Gminy. Temat dotyczył pomocy finansowej dla 
Gminy Miejskiej Jasła w kwestii przekazania dotacji dla oddziału przedszkolnego 
funkcjonującego w Zespole Szkół Społecznych w Jaśle przy ul. Niegłowickiej 174. Dotacja 
wynosi 6 500 zł.W związku z tym, że temat nie budził zastrzeżeń i nikt nie zabrał głosu w 
dyskusji, Komisje również zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, Przewodniczący RG 
poddał pod głosowanie ten projekt. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Po czym ogłoszono przerwę. Po przerwie przystąpiono do omówienia pktu 8.
W pkcie tym sprawę uchwalenia Statutu Gminy Jasło omówiła Przewodnicząca Komisji 
Statutowej P.Z.Bemben.
W tym temacie głos zabrał P.J.Leśniak i P.J.Dziedzic Przewodniczący RG zwracając uwagę 
na role Rady w kwestii podejmowania decyzji /uchwał/ oraz opinii radcy prawnego.
W związku z tym, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt Statutu Gminy, 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Jasło.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”/dwóch radnych było nieobecnych 
podczas głosowania/.
W pkcie 9 głos zabrała P.M.Dubiel – Sekretarz Gminy przedstawiając projekt rocznego 
programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2007 r,
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 12 głosami 
„za” /trzech radnych było nieobecnych podczas głosowania/.
Pkt. 7 również zreferowała P.M.Dubiel – Sekretarz Gminy. Problem dotyczył wydawania 
Biuletynu Informacyjnego Gminy Jasło  pn. „Nasza Gmina”. Będzie to bezpłatny kwartalnik 
samorządowy.
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 14 głosami „za”.
W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.
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W pkcie Interpelacje i zapytania radnych głos zabrał P.J.Stanula pytając kiedy dostanie 
wreszcie odpowiedź na złożoną w dniu 5 lipca br. interpelację. Chodzi o konkretną
odpowiedź, która satysfakcjonowałaby i była odpowiedzią na interpelacje, a nie wypociny 
inż. Olbrota. Pisze takie sprawy, że wstyd. W dalszym ciągu czeka na odpowiedź. 
Przewodniczący RG  zwrócił się do P.J.Stanuli stwierdzając iż po Sesji na której otrzymał 
odpowiedź na rzeczoną interpelację zwrócił się do niego z pytaniem czy zadowala go 
odpowiedź na co odpowiedział że tak. Odnośnie zastrzeżeń do pracy pracowników to 
odpowiedzi udzieli P.Wójt.
P.J.Stanula odpowiedział, że odpowiedź na interpelację otrzymał w terminie tylko nie w tym 
temacie, nie na ten temat o który mu chodziło. Dostał kserokopie protokołów mniej ważnych, 
a nawet taki który nie powinien ujrzeć światła dziennego. 
P.Wójt zabierając głos w tym temacie powiedział, że treść odpowiedzi ostatniej interpelacji 
opracowywał zespół pracowników merytorycznych (P.W.Koczoń, P.Olbrot, P.Woźniak, 
P.Sekretarz i Radca prawny). Co do pracy pracowników to uważa iż pracują dobrze , bo 
P.Olbrot i P.Motkowicz zrobili to czym dzisiaj wszyscy się chwalą, oni koordynowali i 
nadzorowali prace przy opracowywaniu dokumentacji technicznej, projektów technicznych 
budowy kanalizacji , to oni przez okres 3 lat /i nadal/ uzgadniają trudne i zawiłe sprawy w 
Związku, oni również koordynowali wszystkie działania związane z opracowaniem studium 
wykonalności. Gdyby nie ich praca to tego efektu byśmy nie mieli.
P.J.Stanula zgodził się z tym, odnośnie kanalizacji,  ale jednocześnie stwierdził, że jest 
niedopuszczalne aby w pismach, które się pisze, że przetarg wygrany na budowę oczyszczalni 
ścieków z góry zakładać, że oczyszczalnia nie będzie działała, że wybrało się taki projekt , 
który nie będzie funkcjonował. 
W związku więcej tym, że nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji, a porządek obrad został 
wyczerpany Przewodniczący RG zamknął obrady XLVIII Sesji Rady Gminy Jasło.

Protokołował:
W. Siwiec
                                                                                               Przewodniczący 
                                                                                              Rady Gminy Jasło
                                                                                                 Józef Dziedzic


