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

  odbyła się w dniu 28 sierpnia 2007 r

Sesja trwała 3godz.05 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,  Skarbnik 
Gminy P. Janusz Pawlik  i 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. Wójt  wniósł  do 
porządku obrad propozycję zmian  - jako pkt 8. „Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego”, pkt.9 . Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej 
realizacji przebudowy chodnika dla pieszych w miejscowości Trzcinica przy drodze krajowej 
nr 28 Zator – Medyka, pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji przebudowy 
chodnika dla pieszych w miejscowości szepnie przy drodze krajowej nr 28 Zator – Medyka, 
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 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. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2007 r.
     5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  

    w Jaśle z siedzibą w Szebniach za I półrocze 2007 r
     6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

    Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle za I półrocze 2007 r
     7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
     8. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego. 
     9. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji przebudowy chodnika dla pieszych w
         miejscowości Trzcinica przy drodze krajowej nr 28 Zator – Medyka.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji przebudowy chodnika dla pieszych w
          miejscowości Szebnie przy drodze krajowej nr 28 Zator – Medyka.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie nieruchomości we wsi

    Opacie.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi
         Niegłowice.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w
         Trzcinicy w  majątek.
   14. Sprawozdanie Gminnego Komendanta OSP z działalności OSP na terenie Gminy 
          w 2006 r.
   15. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Jaśle o stanie bezpieczeństwa na 
          terenie Gminy w 2006 r.
   16. Sprawy różne. 
   17. Interpelacje i zapytania radnych.
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   18. Wolne wnioski i zapytania.                        
   19. Zakończenie. 

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.
W uzupełnieniu sprawozdania Przewodniczący Rady Gminy 
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 
W pkcie 4 P. Wójt  przedstawił informację z przebiegu  wykonania  budżetu Gminy Jasło za I 
półrocze 2007 r 
( informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Informacja została przyjęta bez uwag.
W pkcie 5 Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach za I półrocze 2007 r. – przedstawiła P. St. Ablewicz 
- Kierownik Gminnej Biblioteki.
( informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pani Z. Bemben zabierając głos  pochwaliła i podziękowała za pracę i starania  o środki z 
funduszy  unijnych P. St. Ablewicz.
Informacja została przyjęta bez uwag.
W pkcie  6  Pan R. Snoch Dyrektor Miejsko Gminnego  Informacja o przebiegu wykonania 
planu finansowego Samodzielnego Publicznego  Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Jaśle za I półrocze 2007 r.
( również ta informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Informacja została przyjęta bez uwag.
W pkcie 7 P.J.Pawlik Skarbnik Gminy przedstawił propozycje zmian do budżetu gminy.
Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 
zwiększenia dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej, przekazania dotacji dla Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
Ponieważ Komisja Planu i Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedstawione propozycje 
zmian, a w dyskusji nikt nie zabrał głosu Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt 
uchwały z wymienionymi zmianami.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
Pkt 8  omówił P. J. Pawlik Skarbnik Gminy. Dotyczył on udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Jasielskiego  w zakresie
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały z wymienionymi 
zmianami.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
W pkcie 9  sprawę wspólnej realizacji przebudowy chodnika dla pieszych w miejscowości 
Trzcinica przy drodze krajowej nr 28 Zator – Medyka omówił P. J. Pawlik Skarbnik Gminy.
I w tym pkcie nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały w związku z czym  Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt tej uchwały. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
W pkcie 10 podobny problem związany z wspólną realizacją przebudowy chodnika dla 
pieszych w miejscowości Szebnie przy drodze krajowej nr 28 Zator – Medyka omówił 
P.J.Pawlik Skarbnik Gminy.
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Również w tym pkcie nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały w związku z czym  Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
Pkt 11. przedstawił P. J. Lazar – Z-ca  Wójta. Dotyczył on nabycia nieruchomości we wsi 
Opacie.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały z wymienionymi 
zmianami.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
Pkt 12 dotyczył zgody na nabycie nieruchomości we wsi Niegłowice. Problem ten omówił P. 
J. Lazar – Z-ca  Wójta.
I w tym temacie nikt nie zabrał głosu w dyskusji, a komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały w związku z czym  Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt tej uchwały. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
W pkcie 13 głos zabrała P. M. Dubiel – Sekretarz Gminy przedstawiając problem 
wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy majątek.
W tym temacie głos zabrał P. J. Feliks pytając o likwidacje starego zużytego sprzętu.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji, a komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały w związku z czym  Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt tej uchwały. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
W pkcie  14  Sprawozdanie   z  działalności  OSP na  terenie  Gminy w 2006  r.  przedstawił 
Gminny Komendant OSP P. J. Sanokowski.
( sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
W dyskusji P. Adamik   zwróciła się do Komendanta o zakup samochodu do Łask
W pkcie 15 Kierownik Posterunku Policji w Jaśle  - P. A. Bargieł przedstawił  sprawozdanie o 
stanie  bezpieczeństwa na  terenie Gminy w 2006 r.
( sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
W sprawach różnych Przewodniczący RG oraz P. Wójt  poinformowali zebranych o spotkaniu 
w sprawie kanalizacji w Szebniach i o pretensjach P. Kaczora i  P. Krzyżaka związanych z 
wykonywaniem przyłączy.
Temat wykonywania przyłączy kanalizacyjnych oraz sprawę płatności za usługi komunalne 
wyjaśnił P. St. Woźniak Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego .
Komunalnego 
W pkcie 17 nie zgłoszono żadnych interpelacji.
W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał P. J. Przybyła – sołtys wsi Osobnicy. 
Poruszył sprawę wymiany dowodów osobistych oraz likwidacji rojów szerszeni.
Natomiast. P. I. Adamik zgłosiła wniosek aby jedną z kolejnych sesji zorganizować w DL w 
Łaskach.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu a porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący 
RG zamknął obrady XII Sesji Rady Gminy Jasło.

Protokołował: W. Siwiec
                                                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                                                      Rady Gminy Jasło 
                                                                                                                       Wojciech Piękoś




