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

  odbyła się w dniu 21 marca 2007 r

Sesja trwała 1godz.20 min.

W Sesji uczestniczyli radni z terenu gminy Jasło – (14 osób – 1 osoba  spóźniła się na obrady) 
– jak zał. lista obecności, Wójt Gminy Jasło P. Stanisław Pankiewicz, Zastępca Wójta Gminy 
Jasło P. Jan Lazar,  Skarbnik Gminy P. Janusz Pawlik  i Sekretarz Gminy P. Małgorzata 
Dubiel .
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  - jako pkt 7. „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Nr VI/20/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27 lutego 2007 r w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło”, a Przewodniczący RG  propozycję   pkt 8 
„Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
podróży dla radnych Gminy Jasło” .
Ponieważ nie wniesiono innych propozycji zmian porządku obrad, poddano pod głosowanie 
zgłoszone propozycje zmian. Propozycje zostały przyjęte jednogłośnie 13 głosami „za”, w 
związku z czym porządek obrad  przedstawiał się następująco: 
         1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
         2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/16/2007 Rady Gminy Jasło 
             z dnia 27 lutego 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasło na 2007 r
         3. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania zasilania energetycznego sygnalizacji
             przejścia dla pieszych przy drodze krajowej nr 28 Zator – Medyka, 
         4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego,
         5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r 
         6. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia  Skarbnika i Sekretarza Gminy Jasło 
             o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, 
         7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/20/2007 Rady Gminy Jasło 
             z dnia 27 lutego 2007 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
             Miejskiej Jasło.
         8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu 
             kosztów podróży dla radnych Gminy Jasło .
         9. Zakończenie.

Po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
W pkcie 2 P. J. Pawlik – Skarbnik Gminy  omówił problem propozycji zmiany uchwały 
budżetowej. Zmiana dotyczyła zmniejszenia kredytu bankowego oraz  zmiany załącznika 7.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
W pkcie 3 Pan Wójt przedstawił sprawę wykonania zasilania energetycznego sygnalizacji 
przejścia dla pieszych przy drodze krajowej nr 28 Zator – Medyka, powiedział o ustaleniach z 
Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o/w Rzeszowie dot. wymienionych robót.
Z kolei Przewodniczący RG poinformował zebranych o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa 
i Ładu Publicznego w tej sprawie.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
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W pkcie 4  P. Wójt  zwrócił się do Rady o przyzwolenie na udzielenie pomocy finansowej dla 
Powiatu Jasielskiego w związku z tym, że powiat otrzymał 3.000.000 zł ze środków 
powodziowych na remont dróg powiatowych. Na terenie naszej gminy wytypowane były 
dwie drogi tj. Bierówka (środek wsi) – Szebnie, oraz Chrząstówka - Niepla. Oceniając 
nasilenie ruchu postanowiono w pierwszej kolejności wnioskować o remont drogi 
Chrząstówka – Niepla
P. J. Dziedzic  zgłosił propozycje aby w przypadku wykorzystania mniejszych środków na to 
zadanie przeznaczyć pozostałą kwotę na naprawę drogi w Biegówce.
P. Z. Lazar – zapytała dlaczego nie wnioskuje się o remont drogi w Osobnicy. Kto przegapił tą 
sprawę, szczególnie droga  tzw. „Bartusiówka” jest bardzo zniszczona.
Sprawę tę wyjaśnił P. Wójt oraz Przewodniczący RG.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie 
projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 głosami „za”.
W pkcie 5 Pan Wójt  przedstawił propozycje zmian w budżecie gminy, które są konsekwencją 
wcześniej podjętych uchwał natomiast  P. J. Pawlik Skarbnik Gminy omówił propozycje 
pozostałych zmian  - jak zał.
W pkcie 6 głos zabrał P. J. Pawlik Skarbnik Gminy, który omówił sprawę uchylenia uchwały. 
Jest to związane ze zmianą uchwały budżetowej.
Ponieważ nie wniesiono uwag i nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał 
pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
W trakcie Sesji P. Wójt poinformował również zebranych o złożeniu ofert na wykonanie 
kanalizacji.
Pkt 7 Omówił Przewodniczący RG. Przedstawił symulację kosztów w przypadku różnych 
wersji diet i ryczałtów radnych - jak zał. 
Następnie Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady zapoznali zebranych z opiniami 
swoich komisji – zał.
W dyskusji głos zabrała Z. Bemben wyjaśniając  opinię komisji budżetowej
Ponieważ w dyskusji nikt więcej nie zabrał głosu  Przewodniczący RG poddał pod 
głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 10 „za” przy 3 „przeciw” i 1 „wstrzymującym 
się”.

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

                                                                                                                     
                                                                                                                      Przewodniczący 
                                                                                                                      Rady Gminy Jasło 
                                                                                                                       Wojciech Piękoś




