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

  odbyła się w dniu 10  lipca  2007 roku

Sesja trwała 1godz.45 min.

W Sesji uczestniczyli wszyscy radni z terenu gminy Jasło – (15 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 .
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  dotyczącą  wykreślenia  punktu  2  oraz  wprowadzenie 
dodatkowego  punktu – podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla 
powiatu  Jasielskiego .
Ponieważ nie wniesiono innych propozycji zmian porządku obrad, poddano pod głosowanie 
zgłoszone propozycje . Propozycje zostały przyjęte jednogłośnie 15 głosami „za”, w związku 
z czym porządek obrad  przedstawiał się następująco: 

  1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej
  3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r
  4.  Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
  6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/25/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 
      27 lutego 2007 r w sprawie ustalenia 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.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi
      Jareniówka i Trzcinica.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Wolica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi
      Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi
      Brzyście stanowiącej własność Gminy Jasło.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na 
      odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  
      lokalami użytkowymi Gminy Jasło.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o 
      zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagrody  Gminy Jasło za osiągnięcia w   
     dziedzinie kultury oraz zasad i trybu jej przyznawania
16.Stanowisko Rady Gminy w sprawie przebiegu tzw. Północnej obwodnicy miasta Jasła.
17. Zakończenie.
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Po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
W  pkcie 2  P. J .Pawlik – Skarbnik Gminy  omówił sprawę  pożyczki  krótkoterminowej.
W  tym  temacie  glos  zabrał  P. J. Leśniak, pytając  o  okres  spłaty  kredytu. Sprawe  tą 
wyjaśnił  Skarbnik  Gminy i  Wójt  Gminy.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

W pkcie 3 P. Stanisław  Pankiewicz – Wójt  Gminy  przedstawił  propozycje  zmian w 
budżecie  Gminy –  jak załącznik.
Ponieważ nikt  nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod 
głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

W pkcie 4 temat  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  wyjaśnił Pan  Janusz  Pawlik 
Skarbnik  Gminy.
W  związku  z  tym, że  nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

Punkt  5  zreferował  Wójt  Gminy  St. Pankiewicz. Temat  dotyczył  udzielenia  pomocy 
finansowej  dla  Powiatu  Jasielskiego  (  wykonanie  projektu  technicznego  chodnika  od 
drogi  krajowej  do  Kościoła  w  Szebniach ).
 I  w  tym  temacie nikt nie zabrał głosu w dyskusji   wobec  czego  Przewodniczący RG 
poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 15 głosami „za”.

W pkcie 6  -  sprawę  głos  zabrał  Stanisław  Pankiewicz  -  Wójt  Gminy  przedstawiając 
projekt  uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego ( remont 
drogi  powiatowej  Osobnica – Pagórek , Trzcinica – Osobnica – Ciekli – Dobrynia  i  Zimna 
Woda – Biegówka – Szebnie.
Ponieważ nie wniesiono uwag i nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał 
pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.

Punkt 7 omówiła  Sekretarz  Gminy  Małgorzata  Dubiel  . Punkt  dotyczył  zmiany uchwały 
Nr VI/25/2007 Rady Gminy Jasło z dnia  27 lutego 2007 r w sprawie ustalenia 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.
Również  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 – 15 głosami „za”.
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Pkt 8 omówił  Zastępca  Wójta  Pan  Jan  Lazar . Problem  dotyczył  nabycia  nieruchomości
we  wsi  Jarzeniówka  i  Trzcinica.
I  w  tym  temacie  nikt  z  zebranych  nie  zabrał  głosu  w  dyskusji  wobec  czego 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie  -  15  -  głosów „za”.

W  punkcie  9  temat  nabycia  nieruchomości  we  wsi  Wolica  przedstawił  Zastępca  Wójta 
Pan  J. Lazar.
Również  w  tym  temacie  nikt  z  zebranych  nie  zabrał  głosu  w  dyskusji  wobec  czego 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie  -  15  -  głosów „za”.

W  punkcie  10  również  głos  zabrał  Zastępca  Wójta  omawiając  sprawę  sprzedaży 
nieruchomości  we  wsi  Szepnie.
Nikt  z  zebranych  nie  zabrał  głosu  w  dyskusji  i  w  związku  z  tym  Przewodniczący RG 
poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie  -  15  -  głosów „za”.

Punkt  11  dotyczący  sprzedaży  nieruchomości  we  wsi  Brzyście  wyjaśnił  Jan  Lazar 
Zastępca  Wójta.
Nikt  z  zebranych  nie  zabrał  głosu  w  dyskusji  i  w  związku  z  tym  Przewodniczący RG 
poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie  -  15  -  głosów „za”.

W  punkcie  12 problem  wydzierżawienia  nieruchomości  oraz  odstąpienie  od  obowiązku 
przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  wyjaśnił  J. Lazar.
Również  w  tym  temacie  nikt  z  zebranych  nie  zabrał  głosu  w  dyskusji  wobec  czego 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie  -  15  -  głosów „za”.

Punkt  13  przedstawił  Zastępca  Wójta . Temat  dotyczył  określenia  zasad  gospodarowania 
nieruchomościami i  lokalami  użytkowymi  będącymi  własnością  Gminy  Jasło.
Nikt  z  zebranych  nie  zabrał  głosu  w  dyskusji  i  w  związku  z  tym  Przewodniczący RG 
poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie  -  15  -  głosów „za”.

W  punkcie  14  głos  zabrała  Małgorzata  Dubiel  Sekretarz  Gminy. Sprawa  dotyczyła 
powołania  zespołu  do  przedstawienia  Radzie  Gminy  opinii  o  zgłoszonych  kandydatach 
na  ławników  sądowych.
Temat  ten  również  przedstawił  Przewodniczący  Rady  Pan  Wojciech  Pięłoś.
Pan  Józef  Leśniak  zaproponował, aby  w  skład  zespołu  powołać Panie : Zofię  Bemben, 
Marię  Liszkę, Zofię  Lazar, Marię  Owsiak  i  Irenę  Adamik.
Wszystkie  Panie  wyraziły  zgodę  na  pracę  w  zespole.
Na  przewodniczącą  zespołu  Pan  Wincenty  Ochwat  zaproponował  Panią  Zofię  Bemben.
Ponieważ  innych  propozycji  nie  zgłoszono  Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał pod 
głosowanie projekt tej uchwały z    ustalonym  składem.
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Uchwała została podjęta jednogłośnie  -  15  -  głosów „za”.

W  punkcie  15  projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagrody  Gminy Jasło za 
osiągnięcia w   dziedzinie kultury oraz zasad i trybu jej przyznawania  omówiła  Małgorzata 
Dubiel – Sekretarz  Gminy.
Zabierając głos w tej sprawie Przewodniczący RG zauważył, iż pierwszą nagrodę powinna 
otrzymać kapela „Trzcinicoki”. Zgłosił tez uwagę odnośnie organizacji Festiwalu Folkloru 
Karpat – uważa iż należałoby zmieniać występujące kapele.
P. St. Marszałek poinformował , że od przyszłego roku najpierw odbędą się wstępne 
eliminacje.
W związku z tym iż nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał pod 
głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
Po czym ogłoszono 15 min przerwę . Po przerwie wznowiono obrady na które przybyli P. M. 
Kurowska – Burmistrz Miasta Jasła, P. R. Pabian – Zastępca Burmistrza, P. A. Kmiecik 
Starosta Jasielski oraz przedstawiciele TV Jasło.
Przystąpiono do omówienia pktu16,  który dotyczył stanowiska Rady Gminy w sprawie 
przebiegu tzw. Północnej obwodnicy miasta Jasła. 
Pan Wójt przedstawił projekt uchwały, w której popiera wariant przebiegu trasy przed wsią.
Poinformował zebranych, że w sprawie przebiegu drogi krajowej przez teren sołectwa 
Gorajowice spotkał się kilkakrotnie z mieszkańcami sołectwa, ustalając iż o przebiegu tej 
drogi zdecydują konsultacje z mieszkańcami. 1 lipca br. odbyła się taka konsultacja i 
mieszkańcy stosunkiem  głosów 86 do 62  (14 było za III wariantem) wybrali wariant przed 
wsią. Wariant ten jest zgodny ze Studium Zagospodarowania Gminy. 
Na spotkaniu w Starostwie w obecności Starosty, Burmistrza, Przewodniczącego RG i 
pracowników Starostwa uzgodniono, iż będą akceptować przebieg obwodnicy tak jak 
wypowiedzieli się mieszkańcy Gorajowic. Jednak Rada Miasta  Jasła  podjęła uchwałę 
przyjmującą wariant III, który biegnie przez środek Gorajowic (II). 
Powiedział, że władze Miasta Jasła i Powiatu oczekują na stanowisko Gminy, gdyż jest szansa 
na uzyskanie środków finansowych na budowę tej obwodnicy.
Chcąc uszanować konsultacje mieszkańców Gorajowic  P.Wójt  przedłożył projekt uchwały w 
wybranej wersji.
Następnie zapoznał zebranych z pismami mieszkańców wsi Kowalowy i Gorajowice.(za.)
Po czym głos zabrała P. M. Liszka radna wsi Gorajowice i Kowalowy stwierdzając, że gdyby 
konsultacje przebiegały również w części Kowalów to mieszkańcy wybraliby wariant III. 
Zobowiązała się jednak, że będzie po stronie wybranej przez mieszkańców opcji i taki wariant 
będzie popierać.
Z kolei Przewodniczący RG powiedział, że przedstawiony przez P. Wójta projekt uchwały nie 
zwalnia od składania wniosków co do zmiany treści tej uchwały. Zgłosił, aby § 1 pkt 1 
otrzymał brzmienie „ po przeanalizowaniu wariantów przebiegu północnej obwodnicy Miasta 
Jasła, Rada Gminy Jasło przyjmuje wariant  nr 3 przedstawiony w „Studium przebiegu tzw. 
Północnej obwodnicy miasta Jasła”,  opracowanym przez Podkarpackie Biuro Planowania 
Przestrzennego w 2006 roku  na zlecenie Miasta Jasła, z tym zastrzeżeniem, że włączenie 
obwodnicy w ulicę Bieszczadzką nastąpi na terenie Miasta Jasła.”, pkt 2 „Przyjęty przez Radę 
Gminy Jasło przebieg drogi przedstawia załącznik graficzny”, pkt 3 „ Wyraża się wolę 
podjęcia, wspólnie z Miastem Jasłem, działań mających na celu doprowadzenie do realizacji 
północnej obwodnicy Miasta Jasła zgodnie z przyjętym wariantem.”
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W tej sprawie głos zabrała P. M. Kurowska – Burmistrz Miasta Jasła, która zwróciła się do 
radnych o szybkie podjęcie decyzji w sprawie obwodnicy  i wybór wariantu III . Ponieważ 
jest szansa na uzyskanie środków finansowych na ten cel.  

Po czym P. T. Dubiel zgłosił wniosek  aby w § 1 pkt 1 wyraźnie zaznaczyć i wpisać, aby 
…”włączenie obwodnicy w ulicę Bieszczadzką  nastąpi na terenie Miasta Jasła.” 
Następnie Przewodniczący RG poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.
Wniosek dotyczący zmiany całego § 1 uzyskał 14 głosów „za” przy 1 „przeciw”, natomiast 
wniosek drugi określający włączenie obwodnicy w ulicę Bieszczadzką  został przyjęty 
jednogłośnie 15 głosów „za”.
W związku z tym, że nikt  więcej nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący RG poddał pod 
głosowanie projekt uchwały z naniesionymi poprawkami (wcześniej przegłosowanymi).
Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 14”za” przy 1 „przeciw”.
         Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący RG zamknął obrady XI 
Sesji Rady Gminy Jasło.

Protokołowała T. Stachaczyńska 
                                                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                                                      Rady Gminy Jasło 
                                                                                                                       Wojciech Piękoś


