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

  odbyła się w dniu 27 lutego 2007 r

Sesja trwała 3 godz.10 min.
W Sesji uczestniczyli wszyscy  radni z terenu gminy Jasło – (14) – 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  wniósł   do 
porządku obrad autopoprawkę  - jako pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej  dla  Gminy Miejskiej  Jasło, jako pkt  6.  Podjęcie  uchwał  w sprawie udzielenia 
pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Jasielskiego, jako  pkt  7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie 
wspólnej realizacji chodnika dla pieszych w miejscowości Trzcinica i wykonanie zasilania 
energetycznego sygnalizacji przejścia dla pieszych w Szebniach przy drodze krajowej  nr 28 
Zator – Medyka oraz  zmianę numeracji pktów. Ponieważ nie wniesiono innych propozycji 
zmian porządku obrad, poddano pod głosowanie wniosek Przewodniczącego RG. Wniosek 
został  przyjęty  jednogłośnie  14  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. Uchwalenie budżetu gminy Jasło na 2007 r
          a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
          b) odczytanie opinii Komisji Rady,
          c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
          d) odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Rady i Regionalnej
              Izby Obrachunkowej,
          e) dyskusja,
          f)  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
      5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej
          Jasło.
      6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego, 
      7. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji chodnika dla pieszych w miejscowości
         Trzcinica i wykonanie zasilania energetycznego sygnalizacji przejścia dla pieszych 
          w Szebniach przy drodze krajowej  nr 28 Zator – Medyka,
      8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
          Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
          2007 r.
      9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
          warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za
          warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz
          szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/165/2005 z dnia 
          30 marca 2005 r dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
          o charakterze socjalnym dla uczniów.
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    11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydawania Biuletynu
          Informacyjnego Gminy Jasło pn. „Nasza Gmina”.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
          nieruchomości we wsi Kowalowy.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
          oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.
    14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/265/2006 Rady Gminy Jasło 
          z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
          nieruchomości we wsi Trzcinica.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jasło.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Stałych Komisji Rady
    18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2007 r
    19. Sprawy różne.
    20. Interpelacje i zapytania radnych.
    21. Wolne wnioski i zapytania.                    
    22. Zakończenie.   

    
Po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
W pkcie 2 przyjęto protokół z poprzedniej Sesji (bez uwag) jednogłośnie 14 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 jednogłośnie 15 głosami „za”.
W pkcie 4 P. Wójt  przedstawił projekt budżetu gminy Jasło na 2007 r  ( projekt ten stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu).
Po czym Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady odczytali opinie swoich komisji do 
przedstawionego projektu budżetu. 
Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt budżetu.
(opinie Komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu)
Następnie P. J. Pawlik Skarbnik Gminy odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
do projektu budżetu.
(również ta opinia stanowi załącznik do protokołu)
Kolejnym dokumentem z którym zapoznał zebranych P. J .Pawlik – Skarbnik Gminy było 
stanowisko Wójta w sprawie opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
( I ta opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ponieważ w dyskusji nikt nie zabrał głosu , Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt 
uchwały budżetowej i poddał pod głosowanie . Uchwała (budżet) została podjęta jednogłośnie 
14 głosami „za”.
Po czym ogłoszono przerwę . Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji 
pktu 5.
W pkcie tym P. M. Dubiel – Sekretarz Gminy omówiła pakiet propozycji  pomocy finansowej 
dla Gminy Miejskiej Jasła z zakresu spraw oświatowych.
Pierwsza dotyczyła udzielenia pomocy w wysokości 35.000 zł na częściowe pokrycie opłat za 
pobyt dzieci z terenu Gminy Jasło w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Jasło. 
Ponieważ nie wniesiono żadnych uwag, nikt też nie zabrał głosu w dyskusji, Przewodniczący 
RG poddał wymieniony projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
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Druga propozycja dotyczyła dopłaty dla  oddziału przedszkolnego w wysokości 11.000 zł 
funkcjonującego w  Zespole Szkół Społecznych  w Jaśle ul. Niegłowicka 174 ( Niegłowice) 
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 14 głosami „za”.
Kolejna propozycja pomocy finansowej dotyczyła dopłaty w wysokości 29.000 zł do Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych w Jaśle ul. Niegłowicka 174 .
I w tym temacie  nikt  nie zabrał głosu w dyskusji, w związku z czym Przewodniczący RG 
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Ostatnia z propozycji w tym zakresie dotyczyła dopłaty w wysokości 45.000 zł dla oddziału 
przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jaśle.
Również w tym temacie brak było głosów w dyskusji w związku z czym Przewodniczący RG 
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
W pkcie 6 problem pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na 
realizację systemu monitoringu powodziowego na rzekach Wisłoce, Jasiołce i Ropie
omówił  P. J. Lazar – Zastępca Wójta.
W związku z tym iż nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Kolejną propozycję dofinansowania zadania polegającego na kontynuacji remontu chodnika 
przy drodze powiatowej Jasło-Brzyście – Osobnica i remontu drogi powiatowej Bieździadka 
-Gorajowice -Jasło stanowiącego pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego przedstawił 
P. St.Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło.
W tym temacie również nie było dyskusji w  związku z czym Przewodniczący RG poddał 
projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Pkt  7  dotyczący wspólnej realizacji chodnika dla pieszych w miejscowości Trzcinica i 
wykonanie zasilania energetycznego sygnalizacji przejścia dla pieszych  w Szebniach przy 
drodze krajowej  nr 28 Zator – Medyka omówił P. Wójt. 
W dyskusji głos zabrał Przewodniczący RG dziękując P. Wójtowi i P. St. Zającowi – 
Marszałkowi Sejmu RP  za wykonanie chodnika w Szebniach.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Pkt 8  Projekt  Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.  przedstawiła P. M. Dubiel – Sekretarz Gminy.
( projekt  programu  stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
Ponieważ nie wniesiono żadnych uwag, nikt też nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisja 
Oświaty, Kultury i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała Program, Przewodniczący RG poddał 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
W pkcie 9  projekt regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
 warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za
 warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego omówiła 
P.M.Dubiel – Sekretarz Gminy.
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W związku z tym, że nikt też nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisja Oświaty, Kultury i 
Zdrowia pozytywnie zaopiniowała przedstawiony regulamin, Przewodniczący RG poddał 
projekt tej uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Pkt 10. Problem zmiany Uchwały Nr XXVIII/165/2005 Rady Gminy z dnia  30 marca 2005 r 
dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów  przedstawiła P. M. Dubiel – Sekretarz Gminy.
I w tym temacie nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 
pozytywnie zaopiniowała zmiany, w związku z tym  Przewodniczący RG poddał projekt 
uchwały w tej sprawie pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Również pkt 11 proponujący zmiany nazwy Biuletynu Informacyjnego Gminy omówiła P. M. 
Dubiel – Sekretarz Gminy.
W związku z tym iż  nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 
pozytywnie zaopiniowała zmianę, Przewodniczący RG poddał projekt wymienionej uchwały 
pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Pkt 12. Sprawę nieodpłatnego nabycia nieruchomości we wsi Kowalowy przedstawił  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 13 problem wydzierżawienia nieruchomości oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów omówił 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”.
Pkt  14 dotyczący zmiany  uchwały Nr XLIV/265/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 5 lipca 2006 
roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości we wsi Trzcinica i 
Opacie zreferował P. J. Lazar – Z-ca Wójta.
I  tu nikt nie zabrał głosu w dyskusji, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie 
zaopiniowała projekt tej uchwały, więc Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt 
w/w uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Po czym ogłoszono 5 min. przerwę . Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do 
omówienia pktu 15.
W pkcie tym Przewodniczący RG przypomniał iż 13 stycznia br. zmarł P. W. Książek – radny 
wsi Trzcinica, a zarazem Zastępca Przewodniczącego Rady. W związku z tym zadaniem 
Rady, jest stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego  poprzez  podjęcie odpowiedniej
uchwały. 
Projekt tej uchwały poddany został pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Pkt 16 jest ściśle związany z wcześniejszym pktem obrad oraz nowym Statutem Gminy, który 
mówi że „Do wewnętrznych organów Rady należą …2) Trzech Wiceprzewodniczących…”
i związku z tym należy dokonać wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady. 



- 5 -

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wybór Wiceprzewodniczących  następuje w 
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Przystąpiono zatem do powołania 
Komisji Skrutacyjnej.
P. J. Leśniak zgłosił P. K. Bachtę, P. T.Dubiel zgłosił P .M. Gawrona, a P. W. Ochwat P. M. 
Owsiak. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Na wniosek P. W. Ochwata zamknięto 
listę kandydatów do Komisji ( jednogłośnie – 14 głosów „za”) 
Po czym skład Komisji poddano pod głosowanie. Komisja została powołana jednogłośnie 14 
głosami „za”.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
P. J. Leśniak zgłosił kandydaturę P.St. Marszałka. 
P.W. Piękoś  z kolei zgłosił P. J. Leśniaka. Obydwaj kandydaci wyrazili zgodę na 
kandydowanie. 
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur na wniosek P. M. Gawrona zamknięto listę i 
Komisja przystąpiła do pracy.
Najpierw Komisja ukonstytuowała się   /P. M. Owsiak została Przewodniczącą 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 
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.Owsiak – 
Przewodnicząca Komisji odczytała zebranym – jak zał.
Wiceprzewodniczącymi RG zostali P. St. Marszałek (14 „za”) i P. J. Leśniak (12 „za”)
W pkcie 17  Przewodniczący Rady  przedstawił propozycje zmian w składzie Stałych Komisji 
Rady  - zał. Zmiany spowodowane zostały wygaśnięciem mandatu radnego P. W. Książka  w 
związku z jego śmiercią i powołaniem na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady P. St. 
Marszałka.
Ponieważ nikt nie wniósł uwag do propozycji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie 
projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”. 
W pkcie 18 Głos zabrał Przewodniczący RG – przedstawiając plan pracy Rady Gminy na 
2007 r / zał/
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji, Przewodniczący RG poddał projekt uchwały  pod 
głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
W sprawach różnych głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informując Radę o 
pracy Komisji w 2006 r. /zał/ 
Z kolei Przewodniczący RG podziękował P. Z. Bemben – radnej wsi Niegłowice - Brzyście i 
P. J. Łabie /sołtysowi wsi Niegłowice/ za przygotowanie Sesji oraz powiedział o wynikach 
wyborów do Podkarpackiej Izby Rolniczej. ( Wybrani zostali P. St. Marszałek i P. J. Feliks)
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 VI Sesji Rady Gminy V kadencji.

                                                                                                                      Przewodniczący 
                                                                                                                      Rady Gminy Jasło 
                                                                                                                       Wojciech Piękoś
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