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

  odbyła się w dniu 11 kwietnia 2007 r

Sesja trwała 45 min
W Sesji uczestniczyli radni z terenu gminy Jasło – (14 osób) – jak zał. lista obecności, Wójt 
Gminy Jasło P. Stanisław Pankiewicz, Zastępca Wójta Gminy Jasło P. Jan Lazar i  Skarbnik 
Gminy P. Janusz Pawlik. 
Sesję otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Jasło P. Wojciech Piękoś.
Na wstępie powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad. Po czym P. Wójt  wniósł  do 
porządku obrad propozycję zmian  - dotychczasowy  pkt 2 otrzymałby inny tytuł „Podjęcie 
uchwały w sprawie podjęcia realizacji inwestycji wieloletnich”
Ponieważ nie wniesiono innych propozycji zmian porządku obrad, poddano pod głosowanie 
zgłoszoną propozycję zmiany. Propozycja została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za”, w 
związku z czym porządek obrad  przedstawiał się następująco: 
         1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
         2. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia realizacji inwestycji wieloletnich
         3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r  
         4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w 
             nieodpłatne użytkowanie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
             zawarcia umów.
         5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
             we wsi Osobnica
         6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi 
             Bierówka.
         7. Zakończenie.

Po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
W pkcie 2 Pan Wójt przedstawił sprawę podjęcia realizacji inwestycji wieloletnich. Są to 
zadania z projektu „Uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Jasło”. Wartość tych 
inwestycji to 63 398 213 zł, a realizacja nastąpi w latach 2007 – 2009. Finansowanie 
inwestycji będzie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu Gminy Jasło.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
W pkcie 3 P. J. Pawlik – Skarbnik Gminy  omówił problem propozycji zmian w budżecie 
gminy na 2007 r. Zmiany dotyczyły zmiany  klasyfikacji wydatków związanych z wymianą 
stropu w Zespole Szkół w Osobnicy, wprowadzenia dochodów ze sprzedaży drewna 
opałowego oraz wydatków na zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Biegówce i 
wykonania ogrodzenia Domu Ludowego w Łaskach..
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
W pkcie 4 P. J. Lazar – Zastępca Wójta  zwrócił się do Rady o wyrażenie zgody na oddanie w 
nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących boiska sportowe wraz z budynkami 
szatni sportowych LKS-owi  „Sparta” Osobnica i LKS-owi  „Jasiołka „ w Szebniach 
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 14 głosami „za”.
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W pkcie 5 P. J. Lazar – Zastępca Wójta zwrócił się do Rady o wyrażenie zgody na 
nieodpłatne nabycie nieruchomości we wsi Osobnica z przeznaczeniem na drogę gminną. 
Również w tym temacie nikt nie zabrał głosu w dyskusji wobec czego Przewodniczący RG 
poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 14 głosami „za”.
Pkt 6 także omówił P. J. Lazar – Zastępca Wójta. Zwrócił się do Rady o wyrażenie zgody na 
nabycie nieruchomości we wsi Bierówka z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. 
I w tym temacie nikt nie zabrał głosu w dyskusji w związku z tym Przewodniczący RG 
poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 głosami „za”.
 

         W związku z tym, że porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący RG zamknął 
obrady VIII Sesji Rady Gminy Jasło.

Protokołował: W. Siwiec
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