
Protokół Nr I/2006
z Sesji Rady Gminy Jasło,

która odbyła się w dniu 24 listopada 2006 r

Sesja trwała 1 godz.50 min.
         W Sesji uczestniczyli wszyscy radni V kadencji – 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.
Przed obradami Sesji  Przewodnicząca Gminnej  Komisji Wyborczej w Jaśle P. Bogusława 
Klocek w obecności pozostałych członków Komisji wręczyła zaświadczenia o wyborze 
radnym składając im gratulacje.
         Następnie  P. J.Dziedzic Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji powitał 
zebranych i zwrócił się do P.Ireny Adamik – najstarszej wiekiem radnej o prowadzenie obrad.
         P. Irena Adamik otwierając obrady I Sesji Rady Gminy V kadencji powiedziała iż 
pierwszą czynnością nowo wybranych radnych jest złożenie ślubowania przez radnych. Po 
czym  wyjaśniła sposób ślubowania i odczytała rotę tego ślubowania.
Z kolei najmłodszy wiekiem  radny – P. Wojciech Piękoś wywoływał kolejno radnych (wg 
listy obecności) którzy wypowiadali słowo „ślubuję” oraz „tak mi dopomóż Bóg”.
         Po czym P. I. Adamik na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad i 
przedstawiła proponowany porządek obrad.
Do porządku obrad P. W. Piękoś wniósł propozycję podjęcia dwóch uchwał :
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/200 z dnia 15 listopada 2000 r w sprawie ustalenia 
zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych , oraz
- w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla 
Przewodniczącego Rady Gminy Jasło.
Radni jednogłośnie 15 głosami „za” wprowadzili te propozycje do porządku obrad jako pkt 7 
i 8. Dotychczasowe pkty 7,8,9,10,11 i 12 otrzymały kolejne numery 9, 10,11, 12, 13 i 14.
Ponieważ więcej propozycji nie zgłoszono porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 1. Otwarcie Sesji. 
 2. Złożenie ślubowania przez radnych. 

      3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
      4. Ustalenie porządku obrad.
      5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy
      6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
      7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/200 z dnia 15 listopada   
           2000 r w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla  
           radnych
      8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
          podróży dla Przewodniczącego Rady Gminy Jasło.
      9. Informacja o projekcie budżetu gminy na 2007 r.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we
          wsi Warzyce.
    11. Sprawy różne. 
    12. Interpelacje i zapytania radnych.
    13. Wolne wnioski i zapytania.                        
    14. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy
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Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego pktu obrad – Wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy Jasło.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wybór ten oraz Wiceprzewodniczących  następuje 
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. W związku z tym przystąpiono do 
powołania Komisji Skrutacyjnej.
Wcześniej ustalono ( na propozycję P.I. Adamik) iż będzie to Komisja, która przeprowadzi 
również wybór Wiceprzewodniczących.
Następnie odbyło się zgłaszanie kandydatów do Komisji.
P. W. Ochwat zgłosił P. M. Gawrona, P. T. Dubiel zgłosił P. K. Bachtę, a P. J.Leśniak P. Z. 
Lazar. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Na wniosek P. Gawrona zamknięto listę 
kandydatów do Komisji ( jednogłośnie – 15 głosów „za”) 
Po czym skład Komisji poddano pod głosowanie. Komisja została powołana jednogłośnie 15 
głosami „za”.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
P. W. Książek zgłosił kandydaturę P. Wojciecha Piękosia równocześnie przedstawiając jego 
dotychczasowe zasługi, pełnione funkcje i cechy charakteru. 
P. W. Piękoś wyraził zgodę na kandydowanie. 
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur na wniosek P. M. Gawrona zamknięto listę i 
Komisja przystąpiła do pracy.
Ukonstytuowała się  - P.M. Gawron został Przewodniczącym Komisji i przygotowała kartki 
do głosowania (w tym czasie ogłoszono przerwę w obradach)
Po wznowieniu obrad Komisja rozdała karty do głosowania i wyjaśniła sposób głosowania 
( przy wybranej opcji należy postawić znak „X”).
Następnie wyczytywani radni podchodzili do stolika z urną, gdzie skreślali głos i wrzucali do 
urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja podliczyła głosy i spisała protokół, który P. M. Gawron 
– przewodniczący Komisji odczytał zebranym – jak zał.
Przewodniczącym RG ( jednogłośnie) został P. Wojciech Piękoś.
P. I. Adamik prowadząca obrady odczytała uchwałę Rady w tej sprawie, złożyła gratulacje 
nowo wybranemu Przewodniczącemu oddała mu dalsze prowadzenie obrad.
P. W. Piękoś podziękował za wybór i w związku z żałobą narodową po wypadku w Kopalni 
„Halemba” zwrócił się o uczczenie tej tragedii modlitwą.
Po jej odmówieniu przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad tj . wyboru dwóch 
Wiceprzewodniczących.
Przewodniczący RG zabierając głos w tej sprawie powiedział o propozycji przyszłościowego 
rozwiązania otóż proponuje się aby docelowo Rada ze swojego grona wybrała trzech 
Wiceprzewodniczących. Jednak obowiązujący Statut obecnie na to nie pozwala dlatego na 
dzisiejszej Sesji zostanie wybranych dwóch natomiast po dokonaniu zmiany Statutu i jego 
uprawomocnieniu zostanie wybrany trzeci Wiceprzewodniczący. Jest to podyktowane przede 
wszystkim tym iż w związku z propozycją zniesienia  ryczałtu dla Wiceprzewodniczących 
byliby to tylko tytularni Wiceprzewodniczący Rady.
Zaproponował również na tą funkcję P. Wacława Książka i P. Wincentego Ochwata ( a w 
niedalekiej przyszłości jako trzeciego Wiceprzewodniczącego P. J. Leśniaka). 
Obaj kandydaci wyrazili zgodę.
Ponieważ nie  zgłoszono więcej  kandydatur  na  wniosek  P.  M.  Gawrona  zamknięto  listę  i 
Komisja przystąpiła do pracy ( w tym czasie ogłoszona została przerwa w obradach).
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Członkowie Komisji przygotowali karty do głosowania i po przerwie rozdali je radnym, 
wyjaśniając sposób głosowania ( przy wybranej opcji należało postawić znak „X”).
Następnie odbyło się głosowanie w ten sam sposób jak przy wyborze Przewodniczącego 
Rady Gminy.
Po zakończeniu głosowania Komisja podliczyła głosy i spisała protokół, który 
Przewodniczący Komisji odczytał zebranym – jak zał.
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy zostali  - P. Wacław Książek (jednogłośnie 15 „za”) i P. 
Wincenty Ochwat ( 14 „za” przy 1 „przeciw”).
Po odczytaniu uchwały w tej sprawie Przewodniczący Rady Gminy złożył gratulacje i 
poprosił wybranych o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym.
        Po czym przystąpiono do realizacji 7 pktu obrad.
W pkcie tym P. W. Piękoś – Przewodniczący RG przedstawiając projekt uchwały w sprawie 
zmiany..  poinformował iż zmiana polega na wykreśleniu zapisów dotyczących diet dla 
Wiceprzewodniczących oraz porządkuje nieaktualne już zapisy. 
Ponieważ nie zgłoszono uwag Przewodniczący RG poddał pod glosowanie wymieniony 
projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
        Kolejny – 8 pkt dotyczył ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
dla Przewodniczącego Rady Gminy Jasło.
Przedstawiając ten projekt uchwały Przewodniczący RG powiedział iż jest on jakby 
konsekwencją wcześniejszej uchwały otóż polega na skreśleniu zapisów dotyczących 
Wiceprzewodniczących i ustala wysokość diety dla Przewodniczącego RG na kwotę 1200 zł ( 
mniej o300 zł od  obowiązującej do tej pory).
Również w tym temacie nikt nie wniósł uwag w związku z czym Przewodniczący RG poddał 
pod głosowanie projekt wymienionej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
        Pkt 9  Informację o projekcie budżetu gminy na 2007 r przedstawił P. Stanisław 
Pankiewicz Wójt Gminy Jasło (projekt budżetu  na 2007 r stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu)
        Również pkt 10 – sprawę nabycia nieruchomości we wsi Warzyce – zreferował P. Wójt.
Jest ona konsekwencja zmian budżetowych podjętych przez poprzednią Radę Gminy i 
wniosku Dyrektora  Zespołu Szkół w Warzywach.
Ponieważ nie zgłoszono uwag Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”. 
        W sprawach różnych głos zabrał P. J. Pawlik – Skarbnik Gminy. Zaproponował radnym 
nowy sposób rozliczania za udział w posiedzeniach. Byłaby to kwota stanowiąca sumę diet 
ustalana na podstawie list obecności na posiedzeniach i wypłacana na konta radnych na 
koniec każdego miesiąca. 
Radni zaakceptowali nowy sposób rozliczenia. 
         Przechodząc do kolejnego pktu obrad Przewodniczący RG przypomniał radnym co to 
jest interpelacja, a co zapytanie radnych odczytując w tym celu odpowiednie paragrafy 
Statutu Gminy.
         Ponieważ nie zgłoszono żadnych interpelacji ani zapytań przystąpiono do realizacji pktu 
13 - Wolne wnioski i zapytania.
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W pkcie tym głos zabrał P. W. Książek zwracając się do P. Wójta o możliwość 
przeprowadzenia wyborów na sołtysa wsi w poszczególnych miejscowościach do końca 
stycznia 2007 r.
P. Wójt odpowiadając na ten wniosek poinformował, że nie może zadeklarować tego terminu 
gdyż są problemy w ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym, ale będzie czynił starania 
aby wybory te odbyły się w możliwie najszybszym  terminie, w taki sposób aby pierwsza rata 
płatności podatku była załatwiana przez nowo wybranych sołtysów.
sołtysów związku z tym że nikt więcej nie zabrał głosu a porządek obrad został wyczerpany 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady I Sesji Rady Gminy V kadencji.

                                                                                                                       Przewodniczący 
                                                                                                                      Rady Gminy Jasło 
                                                                                                                       Wojciech Piękoś

 

                           


