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

  odbyła się w dniu 04 sierpnia 2006 r

Sesja trwała 40 min
         W Sesji uczestniczyli radni z terenu gminy Jasło – (14) – jak zał.lista obecności, Wójt 
Gminy Jasło P.Stanisław Pankiewicz, Zastępca Wójta P. Jan Lazar, Skarbnik Gminy P. Janusz 
Pawlik oraz Sekretarz Gminy P. Małgorzata Dubiel.
Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy  przy aprobacie P.Wójta, radni stosunkiem 
głosów 13 „za” przy 1 „wstrzymującym się” wprowadzili do porządku  obrad pkt 3. Podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/283/2002 Rady Gminy w Jaśle z dnia 25 
czerwca 2002 r w sprawie podziału Gminy Jasło na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu, w związku z czym porządek obrad przedstawiał się 
następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/283/2002 Rady Gminy w Jaśle
    z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie podziału Gminy Jasło na okręgi wyborcze oraz 
    ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
4. Zakończenie.
          Sesję otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Jasło P. Józef 
Dziedzic. 
Na wstępie powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad, po czym przystąpiono do 
realizacji porządku obrad. 
           W pkcie 2  wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2006 r zreferował P.Wójt. 
Zmiany związane były z otrzymanymi środkami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i 
przeznaczenie ich na poszczególne zadania. Propozycje podziału tych środków przygotował 
Referat Gospodarki Przestrzennej – jak zał. Inne zmiany dotyczyły drobnych korekt w 
poszczególnych działach. Zmiany te przedstawił P.J.Pawlik - Skarbnik Gminy.
Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący RG poddał projekt tej uchwały pod 
głosowanie. 
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 13 „za” przy „1 wstrzymującym się”.
         W pkcie 3 Przewodniczacy RG zapoznał zebranych z postanowieniem Nr 19/06 
Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 27 lipca 2006 r w sprawie wezwania Rady Gminy 
w Jaśle do dokonania zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze w wyborach 
samorządowych oraz zmian liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych zgodnie z 
prawem.
/ Postanowienie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Zacytował też art.203a pkt 1 ordynacji wyborczej do samorządów. Zgodnie z nim w 
przypadku braku uchwały Rady , decyzję podejmuje Wojewoda. Powiedział też czym 
sugerowano się proponując Radzie  wariant połączenia sołectwa Żółków i Wolica w jeden 
okręg, a nie trzech tzn. Gorajowic, Kowalów i Warzyc. Otóż w drugim przypadku byłaby 
nierówna walka i dwa sołectwa pozbawione zostałyby mandatu już na starcie. Przypomniał 
również historię łączenia innych sołectw w poprzednich wyborach np. Opacia z Jarzeniówką, 
Chrząstówki z Nieplą czy Zimnej Wody z Bierówką.
P.J.Trzeciak zabierając głos  tej sprawie powiedział iż społeczeństwo coraz więcej traci. Traci 
mandaty, traci przedstawicieli w samorządach, a im mniej władzy ze społeczeństwa 
przechodzi przez radnego do gminy tym mniej demokracji. Na „górze” władza nie widzi co 
najbardziej doskwiera na dole. W tej chwili jest taka sytuacja że te sołectwa które zostały 
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okrojone przez przyłączenie części do miasta dalej są „bite kijem” , bo gmina biorąc te 
sołectwa musiała budować nową infrastrukturę  zamiast unowocześniać.
W poprzednich wyborach też tak było jednak P.Wójt utrzymał dotychczasowe okręgi kosztem 
swojej miejscowości. Teraz Komisarz zarządził inaczej, ale czy jest to społecznie uzasadnione 
uważa ze nie  dlatego będzie głosował przeciw tej uchwale.   
P.M.Liszka z kolei stwierdziła, że jest w niezręcznej sytuacji jednak będzie głosować za tą 
uchwała ponieważ uważa iż połączenie małych sołectw jakimi są Kowalowy i Gorajowice z 
Warzycami byłoby bardzo krzywdzące dla tych sołectw.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/283/2002 Rady Gminy 
w Jaśle z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie podziału Gminy Jasło na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 12 „za” przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym 
się”.
              W związku z tym iż porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący RG zamknął 
obrady XLV Sesji Rady Gminy Jasło.

 Protokołował:                                                                                            
W. Siwiec                                                                                         Przewodniczący 

 Rady Gminy Jasło
                                                                                                 Józef Dziedzic


