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

  odbyła się w dniu 29 września 2006 r

Sesja trwała 2godz.

W Sesji uczestniczyli wszyscy radni z terenu gminy Jasło – (15) – jak zał.lista obecności, 
Wójt Gminy Jasło P. Stanisław Pankiewicz,  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 11. Podjęcie 
uchwały w sprawie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn. „Młodzież razem 
– spotkania młodych artystów kultury pogranicza”. Natomiast dotychczasowy pkt 11, 12,13 i 
14 otrzymałby nową numerację tj.12, 13, 14 i 15. Radni wyrazili zgodę na  zmianę porządku 
obrad jednogłośnie 15 głosami „za” 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 zmiany budżetu gminy na 2006 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło

      6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Integracji i Rozwiązywania  
          Problemów Społecznych Gminy Jasło na lata 2006 – 2013”,

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi 
    Wolica,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
    we wsi Osobnica,

      9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa 
          międzygminnego zakładu zagospodarowania odpadów w Jaśle”,
    10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi
          Jareniówka, 
    11. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn.
           „Młodzież razem – spotkania młodych artystów kultury pogranicza”
    12. Sprawy różne,
    13. Interpelacje i zapytania radnych,
    14. Wolne wnioski i zapytania,
    15. 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 głoszono pytania, które 
dotyczyły kanalizacji gminy.
P.W.Piękoś – czy przewiduje się jakiś wkład mieszkańców od gospodarstwa domowego  do
budowy kanalizacji.
P.Wójt odpowiadając na to pytanie powiedział, że mieszkańcy muszą wnieść swój wkład do 
kanalizacji. Ostatnią studzienkę przed budynkiem ma wykonać Gmina, natomiast przykanalik 
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/przyłącz/ wykonuje właściciel budynku. Jednak nie zostawi się tego na dowolna rękę 
mieszkańców, najlepiej byłoby, aby zrobił to Generalny Wykonawca. A jeżeli nie to typując 
wykonawców. Z mocy przepisów właściciel budynku ma obowiązek podłączyć się do 
studzienki. Będzie to koszt nie mniejszy niż 1 500 zł i  w sprawie kredytów prowadzone są  z 
Bankiem rozmowy. Jednak na te tematy i inne organizacyjne będziemy spotykać się w I 
półroczu 2007 r.
P.J.Wilczak stwierdził, że nie każdy właściciel budynku będzie miał jednakową odległość do 
studzienki jeden 10 m , a drugi 30 m.
P.Wójt odpowiedział, iż maksymalna odległość będzie 30 m i wszyscy mieszkańcy jednakowe 
koszty będą pokrywać mimo różnych odległości – na poziomie 1 500 zł. /jednakowo dla 
wszystkich/.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 15 głosami „za”. 
Po czym ogłoszono przerwę. Po przerwie przystąpiono do omówienia pktu 4.
Pkt 4 Zreferował P.J.Pawlik  - Skarbnik Gminy. Zmiany dotyczyły przede wszystkim 
zwiększenia wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami /wykup gruntów 
pod drog/ , oświaty, gospodarki komunalnej oraz kultury, jak też zmniejszeniem wydatków 
związanych z remontem dróg w Brzyściu i Warzycach oraz remontem Domu Ludowego w 
Zimnej Wodzie.
Ponieważ nie zgłoszono uwag, a Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione 
propozycje zmian, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej 
sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 
W pkcie 5 sprawę udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Jasło omówiła P.M.Dubiel 
Sekretarz Gminy. Pomoc ta dotyczy doposażenia oddziału „0” w Szkole Podstawowej Nr 8 w 
Jaśle do której uczęszczają dzieci z terenu gminy Jasło. Do przedstawionej 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 stosunkiem głosów 14 „za” przy 1 „wstrzymującym się”.
Pkt 6  również omówiła P.M.Dubiel - Sekretarz Gminy. Temat dotyczył uchwalenia „Strategii 
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jasło na lata 2006 – 2013”. 
Konieczność uchwalenia Strategii wynika z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dokument będzie stanowił 
podstawę do realizacji wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany tych 
stanów rzeczy, które oceniane są negatywnie. Charakteryzuje on w szczególności działania 
publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane dla 
poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.
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 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Wolica zreferowała 
P.M.Dubiel Sekretarz Gminy. Propozycja dotyczy nabycia nieruchomości pod nowy odcinek 
drogi w Wolicy. 
Ponieważ uwag nie zgłoszono, a Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej 
sprawie , Przewodniczący RG poddał pod głosowanie ten projekt.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
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W pkcie 8 również głos zabrała P.M.Dubiel – Sekretarz Gminy przedstawiając projekt 
uchwały sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości we wsi Osobnica. 
Nieruchomości te będą przeznaczone na drogę gminną.
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 przedstawił P.Wójt . Jednak z uwagi na złożoność problemu wymagającą zasięgniecia 
dodatkowych informacji, postanowiono rozpatrzenie tego tematu przesunąć na następną Sesję 
/ 14 głosami „za”/ 
Pkt 10 sprawę nabycia nieruchomości we wsi Jareniówka przedstawiła P.M.Dubiel – 
Sekretarz 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 zreferowała P.M.Dubiel – Sekretarz Gminy. Problem dotyczył podjęcia 
współpracy i zawarcia porozumienia z Samborską Rejonową Radą na Ukrainie mającą na 
celu wymianę młodzieży oraz promocji kultury regionów poprzez zorganizowanie 
cyklicznych imprez kulturalnych pod nazwą „Młodzież razem – spotkania młodych artystów 
kultury pogranicza”. 
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”
W sprawach różnych głos zabrał P.J.Stanula pytając o wyniki spotkania w Krośnie z udziałem 
P.Wójta i Kierownika Ref.AGR i OŚ na temat budowy wysypiska śmieci.
Odpowiadając na to pytanie P.Wójt stwierdził, że w swoim sprawozdaniu nie zawarł takiej 
informacji bo do spotkania nie doszło, temat jest otwarty i m.in. dlatego pkt 9 nie został na 
dzisiejszej Sesji rozstrzygnięty.
W pkcie Interpelacje i zapytania radnych nikt nie zabrał głosu, jak też w pkcie - Wolne 
wnioski i zapytania.
więcej związku więcej tym, że nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji, a porządek obrad 
został wyczerpany Przewodniczący RG zamknął obrady XLVII Sesji Rady Gminy Jasło.

Protokołował:
W. Siwiec
 
                                                                                                Przewodniczący 
                                                                                              Rady Gminy Jasło
                                                                                                 Józef Dziedzic


