
Protokół Nr IX/2007
z Sesji Rady Gminy Jasło, która

  odbyła się w dniu 26 kwietnia 2007 r

Sesja trwała 2 godz.10 min.
W Sesji uczestniczyli wszyscy  radni z terenu gminy Jasło – (14 w tym 1 osoba spóźniła się 
na obrady)) – 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. Wojciech Piękoś.
Na wstępie powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad. Po czym P. J. Leśniak 
Wiceprzewodniczący RG wniósł  do porządku obrad zmianę, zaproponował, aby   pkt 9. 
Podjęcie uchwał w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od 
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych zdjąć z porządku obrad Sesji i skierować do Komisji 
Oświaty, Kultury i Zdrowia w celu dokładniejszego rozpoznania. 
Ponieważ nie wniesiono innych propozycji zmian porządku obrad, poddano pod głosowanie 
wniosek. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r
    a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i innych Komisji Rady,
    b) dyskusja,
5. Absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 r
    a) odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej,
    b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    c) podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

      7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie
          prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
          wpisanym do rejestru zabytków
      8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w 
          Trzcinicy i nadania mu Statutu.      
      9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
          we wsi Warzyce.
    11. Sprawy różne.
    12. Interpelacje i zapytania radnych 
    13. Wolne wnioski i zapytania..
    14. Zakończenie. 
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Po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
W pkcie 2 przyjęto protokół z poprzedniej Sesji (bez uwag) jednogłośnie 13 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 bez uwag. 
W pkcie 4 P. Wójt  przedstawił informację z wykonania  budżetu gminy Jasło za 2006 r 
( informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 Z kolei P. J. Pawlik - Skarbnik Gminy odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej do 
złożonego sprawozdania.
Następnie Komisja Rewizyjna i pozostałe Komisje Rady przedstawiły opinie do w/w 
sprawozdania.
Wszystkie opinie były pozytywne.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji przystąpiono do realizacji kolejnego pktu obrad.
W pkcie 5  P. M. Liszka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  odczytała opinię Komisji i 
złożyła wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2006 r.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy P. W. Piękoś zapoznał zebranych z uchwałą 
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej.
Po czym odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jasło 
za 2006 r. i poddał pod głosowanie.
Radni udzielili absolutorium za 2006 r Wójtowi Gminy Jasło – jednogłośnie 14 głosami „za”.
W pkcie 6  P. J. Pawlik Skarbnik Gminy przedstawił propozycję zmian w budżecie gminy na 
2007 r. 
Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów budżetu gminy z tytułu kary pieniężnej dla firmy 
ELA za przekroczenie terminu budowy budynków wielofunkcyjnych w Kowalowach i 
Żółkowie  oraz dotacji celowych z budżetu państwa na utrzymanie i remont cmentarzy i 
mogił wojennych. Zmniejszono i zwiększono również wydatki co szczegółowo przedstawia 
załączony projekt uchwały.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji , a Komisje pozytywnie zaopiniowały propozycje 
zmian w budżecie gminy na 2007 r, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14„za”. 
Po czym ogłoszono przerwę . Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji 
pktu 7.
W pkcie tym P. M. Dubiel – Sekretarz Gminy omówiła zasady udzielania dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków określone w projekcie uchwały – zał.
W dyskusji głos zabrała P. Z. Bemben – pytając czy w tut. Urzędzie znajduje się jaki rejestr 
zabytków i czy oprócz Kościółka w Trzcinicy mamy też inne zabytki.
Wyjaśnień w tym temacie udzieliła P. Sekretarz Gminy.
Ponieważ nikt więcej  nie zabrał głosu w dyskusji, Przewodniczący RG poddał wymieniony 
projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Pkt 8 dotyczący utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy i nadania mu 
Statutu przedstawiła P. M .Dubiel – Sekretarz Gminy.
/ projekt Statutu i wymienionej uchwały stanowi załącznik do protokołu/
Na wniosek Wójta dokonano zmiany terminu utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury z 1 
lipca na 1 sierpień 2007 r.
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I w tym temacie  nikt  nie zabrał głosu w dyskusji, w związku z czym Przewodniczący RG 
poddał projekt uchwały / wraz z proponowaną  zmianą / pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
W pkcie 9 problem darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jasło na rzecz 
Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod regulację potoku Młynówka omówił P. J. Lazar – Z-ca 
Wójta.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie
projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
W pkcie 10 sprawę nieodpłatnego nabycia  nieruchomości we wsi Warzyce przedstawił P. J. 
Lazar – Z-ca Wójta.
W tym temacie również nikt nie zabrał głosu w dyskusji, Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, wobec czego Przewodniczący RG 
poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
W sprawach różnych głos zabrał Przewodniczący RG  P. W. Piękoś informując Radę, że do 
dnia dzisiejszego tj.26.05.2007 r -11 radnych złożyło oświadczenia majątkowe, natomiast 
oświadczenia lustracyjne zarówno Skarbnik Gminy jak i Sekretarz Gminy już złożyli.   
Po czym P. M. Dubiel – Sekretarz Gminy poinformowała, iż Polskie Towarzystwo Higieny 
Psychicznej organizuje II Konferencję Naukowo-Szkoleniową w dniu 25 maja br. na którą 
zaprasza  radnych.
Z kolei P. J. Lazar poruszył sprawę wynajmu świetlic w Domach Ludowych na dyskoteki i 
imprezy typu Sylwester, Ostatki, Andrzejki.
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 IX Sesji Rady Gminy V kadencji.

                                                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                                                      Rady Gminy Jasło 
                                                                                                                       Wojciech Piękoś




