
Protokół Nr II/2006
z Sesji Rady Gminy Jasło,

która odbyła się w dniu 5 grudnia 2006 r

Sesja trwała 1 godz.20 min.
W Sesji uczestniczyli radni V kadencji (14 osób) – 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 gminy Jasło.
Sesję otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Jasło P. Wojciech Piękoś. 
Na wstępie powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.
Po czym wyjaśnił iż objęcie obowiązków przez nowo wybranego wójta następuje z chwilą 
złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.  
W związku z tym zapoznał zebranych z procedurą ślubowania i zwrócił się do  Pana 
Stanisława Pankiewicza złożenie ślubowania.  
P. Stanisław Pankiewicz zgodnie z załączoną rotą do niniejszego  protokołu złożył ślubowanie 
z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”, którego radni wysłuchali stojąc.
Po czym Przewodniczący RG złożył  P.Wójtowi gratulacje i życzenia wręczając bukiet 
kwiatów.
Następnie została ogłoszona przerwa . Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do 
ustalania porządku obrad. Przewodniczy RG przedstawił proponowany porządek obrad i 
wniósł o jego zmianę. Otóż jako pkt  9 zaproponował  - Podjęcie uchwały zmieniającej 
Uchwałę Nr XLIX/286/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 26 października 2006 r w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i 
kredytów, dotychczasowe pkty 9,10,11,12 i 13 otrzymałyby kolejne numery  10,11, 12, 13 i 
14.
Radni jednogłośnie 14 głosami „za” wprowadzili te propozycje do porządku obrad.
Ponieważ więcej propozycji nie zgłoszono porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez wójta.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Jasło.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/286/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 26 
     października 2006 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
     zaciągniętych pożyczek i kredytów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
     Podkarpackiego w zakresie realizacji projektu pn. Skansen archeologiczny „Karpacka 
     Troja” – atrakcją turystyczną regionu.
11. Sprawy różne.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.
Po czym przystąpiono do realizacji kolejnego pktu porządku obrad.
W pkcie 4 przyjęto protokół z poprzedniej Sesji - bez uwag jednogłośnie 14 głosami „za”. 
W pkcie 5 związanym z powołaniem Stałych Komisji Rady najpierw  Przewodniczący RG 
zaproponował następujące wielkości liczbowe poszczególnych Komisji :
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1. Komisja Rewizyjna – 5 osób ( zgodnie ze Statutem Gminy)
2. Komisja Planu i Budżetu – 6 osób,
3. Komisja Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego – 5 osób,
4. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia – 6 osób,
5. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 6 osób.
Następnie odczytał propozycje składów osobowych Komisji. Składy te wcześniej 
konsultowane były z poszczególnymi radnymi.
Do tych propozycji uwagę wniosła P. Z. Lazar stwierdzając, iż ze względu na ponad 30 –
letnie doświadczenie pedagogiczne chciałaby pracować w Komisji Oświaty, Kultury i 
Zdrowia, a nie w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W związku z tym ( jednogłośnie) na wniosek P. M. Kmiecika ustalono, aby Komisja 
Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego liczyła 6 osób ( sam zrezygnował z pracy w Komisji 
Oświaty, Kultury i Zdrowia na rzecz P. Z. Lazar, zgłaszając swój akces do pracy w Komisji 
Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego), a Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 5 osób.
Następnie odbyło się zgłaszanie kandydatów do Komisji.
Ponieważ nie zgłoszono innych propozycji, a poszczególni radni wyrazili zgodę na pracę w 
tych Komisjach  (zgoda pisemna nieobecnego P. W. Książka stanowi załącznik do protokołu) 
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady i 
poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
W pkcie 6 przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Kandydaturę P. M. Liszki do pełnienia tej funkcji zgłosił P. K. Bachta.
Ponieważ więcej kandydatur nie zgłoszono na wniosek P. W. Ochwata zamknięto listę 
kandydatur.
P. M. Liszka wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej i w związku z tym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Po czym ogłoszono 5 min przerwy. Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do 
omówienia pktu.7/  w trakcie przerwy obrady opuścili P. M. Gawron i P. M. Kmiecik/
Pkt ten omówiła P. M. Dubiel – Sekretarz Gminy. Przedstawiony projekt uchwały dotyczył 
zmiany Statutu Gminy Jasło na zasadzie wprowadzenia trzeciego Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy oraz uporządkowania numeracji paragrafów. Ponieważ nie wniesiono żadnych 
uwag Przewodniczący RG poddał wymieniony projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”.
Pkt 8 dotyczący zmian w budżecie gminy na 2006 r - zreferował P. J. Pawlik Skarbnik Gminy.
Zmiany polegały na zmianie klasyfikacji wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska i przeznaczenie kwoty 1950 zł na „Plan urządzenia lasu na lata 2007-
2016 dla lasów nie będących własnością Gminy Jasło”. Zwiększenia dochodów w działach 
756 i 785 o kwotę 100 000 zł i zmniejszenia przychodów o tę kwotę z zaciągniętych pożyczek 
i kredytów. W dyskusji głos zabrał P. W. Piękoś – Przewodniczący RG  pytając o powód 
niedoszacowania dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
P. J. Pawlik – Skarbnik Gminy odpowiedział iż dochód z tego tytułu planuje się na zasadzie 
wykonania w roku poprzednim.
Ponieważ innych uwag nie wniesiono Przewodniczący RG  poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. Uchwała została podjęta jednogłośnie
12 głosami „za”.
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W pkcie 9 problem zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów również wyjaśnił P. J. Pawlik – Skarbnik 
Gminy.
Zmiana polega na zmniejszeniu kredytu z kwoty 300 000 zł do kwoty 200 000 zł.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji, Przewodniczący RG poddał przedstawiony projekt 
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”.
Pkt 10 dotyczący udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego 
w zakresie realizacji projektu pn. Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” – atrakcją 
turystyczną regionu – przedstawił P. St. Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło.
Problem dotyczył przesunięcia terminu udzielenia wcześniej deklarowanej pomocy 
finansowej i przekazania kwoty 150 000 zł w dwóch równych transzach. Nowa uchwała 
stanowić będzie załącznik przy podpisywaniu umowy dofinansowania projektu z Norweskim 
Mechanizmem Finansowym.
I w tym temacie nikt nie zabrał głosu w dyskusji w związku z czym Przewodniczący RG 
poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”.
W sprawach różnych głos zabrał Przewodniczący RG przypominając radnym o złożeniu 
oświadczeń majątkowych oraz o grożących konsekwencjach w przypadku ich nie złożenia. 
Zwrócił się również do radnych – członków komisji Rady, aby w najbliższym czasie 
zorganizowali posiedzenia komisji celem ukonstytuowania się.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu w tym pkcie jak też nie zgłoszono żadnych interpelacji 
ani zapytań przystąpiono do realizacji pktu 13 Wolne wnioski i zapytania.
I w tym pkcie nikt nie zabrał głosu, a porządek obrad został wyczerpany w związku z tym 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady II Sesji Rady Gminy V kadencji.

                                                                                                                      Przewodniczący 
                                                                                                                      Rady Gminy Jasło 
                                                                                                                       Wojciech Piękoś

 




