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

  odbyła się w dniu 18 grudnia 2006 r

Sesja trwała 1godz.15 min.

W Sesji uczestniczyli wszyscy radni z terenu gminy Jasło – (15) – jak zał. lista obecności, 
Zastępca Wójta Gminy Jasło 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. Wojciech Piękoś.
Na wstępie powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad. Ponieważ nie wniesiono 
żadnych zmian do porządku obrad, przedstawiał się on 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 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jasło. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
    w   wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

      6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia 
          w wodę i odprowadzania ścieków.

7. Informacja Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
    Wolica,
8. Sprawy różne

      9. Interpelacje i zapytania radnych,
    10. Wolne wnioski i zapytania,
    11. 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 Zastępca Wójta złożył sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na  ostatniej 
sesji oraz pracy między sesjami  - jak zał. 
Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono żadnych pytań.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 15 głosami „za”. 
W pkcie 4 Przewodniczący RG P. W. Piękoś przedstawił propozycje wynagradzania Wójta.
Propozycje były wcześniej konsultowane z Wiceprzewodniczącymi Rady w wyniku czego 
postanowiono utrzymać je na dotychczasowym poziomie.
Ponieważ nie wniesiono żadnych uwag i nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG 
poddał pod głosowanie projekt uchwały z ustalonym wynagrodzeniem Wójta Gminy Jasło.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 15 głosami „za”.
Pkt 4 zreferował P. J. Lazar Zastępca Wójta Gminy. Przedstawił wniosek  taryfy dla 
zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków opracowany przez 
Gminny Zakład Komunalny w Jaśle (zał.)
Z kolei P. St. Woźniak zgłosił, iż w związku z różną interpretacją wysokości podatku VAT 
Urzędów Skarbowych dokonano korekty ceny opłat stałych na str.6 w zał. do uchwały z 
kwoty 97,60 zł   (brutto) na 85,60 zł (brutto).
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały 
przedstawione propozycje, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
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sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Pkt.6 również  zreferował P. J. Lazar Zastępca Wójta. Wniósł na podstawie wniosku 
Gminnego Zakładu Komunalnego o przyznanie dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzania ścieków na rok 2007 w wysokości: dla wody – 14.200 zł, a dla 
ścieków 301.720 zł. Nie przyznanie tej dotacji lub zmiana ich wielkości spowoduje 
konieczność wprowadzenia zmian do cen i stawek ujętych w taryfie ponieważ koszty 
działalności GZK są wyliczone na najniższym możliwym poziomie.
W związku z tym że nikt nie wziął głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały 
propozycje Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
przyznania dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w wodę  i odprowadzania ścieków na rok 
2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
W pkcie 7 Kierownik Zespołu Doradców w Jaśle  z PODR P. mgr inż. Nina Fuk przedstawiła 
nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zał. Program ten po akceptacji przez 
Komisję Europejską będzie wdrażany w latach 2007 – 2013 na terenie całego kraju. 
W sprawach różnych P. St. Marszałek zaprosił radnych i sołtysów wsi na wspólną z kapelą 
„Trzcinicoki” wigilię organizowaną w dniu 20.12.2006 r o godz.18 w Zespole Szkół w 
Trzcinicy.
Z kolei P. W. Książek zabierając głos złożył wszystkim życzenia usprawiedliwiając się iż nie 
może w tej wigilii uczestniczyć.
Natomiast P. M .Liszka wniosła uwagę odnośnie nadzoru nad budową Domu Ludowego w 
Kowalowach. Wykonawca nie wywiązuje się z umowy. Zwróciła się, aby Urząd doprowadził 
do rozmowy z wykonawcą.
Uwag tych wysłuchał Kierownik Referatu GP P. Ryszard Olbrot wyjaśniając niektóre 
wątpliwości.
Korzystając z obecności Kierownika P. M. Kmiecik zapytał o zabezpieczenie budowy 
Następnie Przewodniczący RG zawiadomił zebranych, że następną Sesję zwołuje na dzień 
28.12.2006 r na godz.15ºº. Głównym tematem będą przede wszystkim zmiany budżetowe.
Po czym P. M. Dubiel – Sekretarz Gminy poinformowała, że 4 lutego 2007 r  odbędą się 
wybory do Izb Rolniczych.
W pkcie Interpelacje i zapytania radnych, jak też w pkcie - Wolne  wnioski i zapytania. nikt 
nie zabrał głosu.
Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący RG zamknął obrady III Sesji 
Rady Gminy Jasło.

.

                                                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                                                      Rady Gminy Jasło 
                                                                                                                       Wojciech Piękoś




