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

  odbyła się w dniu 11 i 12 czerwca2007 r

Sesja składała się z dwóch części : część I uroczysta  ( 11 .06.2007 r) oraz część II robocza 
(12.06.2007 r)
W uroczystej części Sesji, która odbyła się z okazji Dnia Samorządu  Terytorialnego w Domu 
Ludowym w Wolicy uczestniczyli radni Gminy Jasło, Poseł na Sejm RP – Stanisław Zając, 
gen. bryg. Fryderyk Czekaj – Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, Bogdan Rzońca  - 
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Alicja Zając – Przewodnicząca Rady Powiatu 
w Jaśle, Adam Kmiecik – Starosta Jasielski, Witold Lechowski – Wicestarosta Jasielski, 
Adam Pawluś – Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, Wójt Gminy Jasło Stanisław 
Pankiewicz, radni powiatu jasielskiego, prezesi jasielskich firm , sołtysi Gminy Jasło, prezesi 
ochotniczych straży pożarnych Gminy Jasło, oraz kierownicy jednostek organizacyjnych 
Gminy Jasło.
Sesję otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Jasło Wojciech Piękoś.
Na wstępie powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.
Następnie zwrócił się do R. Świszcza radnego wybranego w wyborach uzupełniających o 
złożenie ślubowania.
Odczytał rotę ślubowania, a P. Świszcz złożył ślubowanie uzupełniając słowami „Tak mi 
dopomóż Bóg”.
Po czym P. Wójt  przedstawił dokonania Gminy w okresie ostatnich dwóch kadencji. Poruszył 
sprawę budowy szkół w Warzycach, Trzcinicy i sali gimnastycznej w Szebniach, budowy 
kanalizacji w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz remontów dróg.
Podziękował za pomoc w realizacji tych zadań Posłowi Stanisławowi Zającowi, 
Wicemarszałkowi Bogdanowi Rzońcy oraz Staroście Adamowi Kmiecikowi.
Następnie głos kolejno zabierali zaproszeni goście. 
Po wyczerpaniu listy mówców. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach do 
następnego dnia (12.06.2007 r) do godz.14 – tej.
II część Sesji -  robocza – odbyła się zgodnie z ogłoszoną przerwą dnia 12.czerwca 2007 r o 
godz. 14 w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle.
Obrady wznowił Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Piękoś, stwierdzając prawomocność 
obrad. W obradach uczestniczyli wszyscy radni z terenu Gminy (15)  oraz sołtysi wsi – jak 
zał. lista obecności.
Ponieważ za zgodą radnych (jednogłośnie ) wprowadzono dwa dodatkowe pkty, porządek 
obrad przedstawiał się następująco:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między
    Sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Trzcinicy 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  Jasielskiego
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym 
    powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od
    obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
    wychowawczych i opiekuńczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w najem oraz na



    odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Wolica. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rady.
11. Przyjęcie sprawozdania z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
12. Sprawy różne.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie.
Po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad.
W pkcie 2 przyjęto protokół z poprzedniej Sesji (bez uwag) jednogłośnie 15 głosami „za” 
W pkcie 3 Zastępca Wójta . J. Lazar złożył sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na 
ostatniej  Sesji pracy między Sesjami  - jak zał.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag jednogłośnie 15 głosami „za”.
W pkcie 4 sprawę przyznania dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Trzcinicy zreferował P 
.J. Pawlik – Skarbnik Gminy.
Ponieważ nie zgłoszono uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
tej uchwały. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie  15 głosami „za”.
Pkt 5 również przedstawił P. J. Pawlik Skarbnik Gminy. Temat dotyczył wprowadzenia zmian 
w budżecie gminy na 2007 r. Zmiany związane były przede wszystkim z wprowadzeniem 
nadwyżki budżetowej za 2006 r. 
/ wnioski w sprawie zmian w budżecie stanowią załącznik do niniejszego protokołu/
W związku z tym iż nie zgłoszono uwag, a Komisje pozytywnie zaopiniowały propozycje 
zmian, Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmian w 
budżecie gminy na 2007 r.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
W pkcie 6 sprawę pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego omówił P .J. Pawlik – 
Skarbnik Gminy.
Również w tym temacie nikt z radnych nie zabrał głosu, w związku z czym Przewodniczący 
RG  poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
W pkcie 7 sprawę szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym 
 powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od
 obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
 wychowawczych i opiekuńczych omówiła P. M. Dubiel - Sekretarz Gminy.
I w tym temacie nie zgłoszono żadnych uwag, jak też 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”.
Pkt. 8 Zreferował P. J. Lazar Z-ca Wójta. Problem dotyczył oddania nieruchomości o pow. 1 a 
w Brześciu w najem  pod pawilonem handlowym, który jest własnością Spółdzielni (GS). 
Również w tym temacie nikt nie zabrał głosu w dyskusji , a Komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały, w związku z tym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie 
wymieniony projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
Pkt 9 omówił również Z-ca Wójta P. J. Lazar. Dotyczył on nabycia działki w Wolicy na rzecz 
Gminy Jasło.
Ponieważ nikt nie wziął głosu w dyskusji, a Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały, w związku z tym Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt  tej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.



Kolejny 10 pkt przedstawił Przewodniczący RG. Problem dotyczył zmian w składzie Komisji 
Rady w związku z wyborem P. R. Świszcza na  radnego w wyborach uzupełniających.
Przewodniczący RG zaproponował aby P. R. Świszcz został członkiem Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Planu i Budżetu.
Ponieważ nie zgłoszono uwag, a zainteresowany wyraził zgodę na członkostwo tych Komisji 
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
W pkcie 11 Z-ca Wójta P. J. Lazar przedstawił w skrócie Gminny Plan Gospodarki Odpadami.
/Plan ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
W związku z tym iż nikt nie zabrał głosu w dyskusji  (plan omawiany był szczegółowo na 
Komisjach Rady), a Komisje pozytywnie go zaopiniowały Przewodniczący RG poddał pod 
głosowanie sprawę przyjęcia tego Planu.
Gminny Plan Gospodarki Odpadami w wersji załączonej do protokołu został jednogłośnie 
przyjęty (15 „za”)
W sprawach różnych głos zabrał P . J. Żurowski – sołtys wsi Trzcinica . Zwrócił uwagę na 
podział nadwyżki budżetowej (przy czym nie brał udziału), szczególnie środków 
przydzielonych na zadania dla wsi Trzcinica. Brak środków na remont przepustów i korytek 
zniszczonych przez wcześniejsze ulewy. Zapytał o sprawę zamiany pokrycia dachowego z 
eternitu oraz zgłosił problem rozliczeń z Zakładem Komunalnym.
Odpowiadając na zgłoszone problemy P. J. Lazar – Z-ca Wójta powiedział iż przy podziale 
nadwyżki brali udział radni poszczególnych miejscowości, którzy wcześniej konsultowali te 
sprawy z sołtysami wsi, na likwidacje pokryć dachowych z eternitu brak środków na 
dofinansowania natomiast odnośnie rozliczania z Zakładem Komunalnym to przy dużych 
miejscowościach jednak należałoby wcześniej telefonicznie się umówić.
P. J. Feliks – również zabrał głos w sprawie eternitu i rozliczeń wnioskując aby Urząd Gminy 
wystąpił do Starostwa o wyznaczenie terenu na składowanie eternitu natomiast w sprawie 
rozliczeń z Zakładem Komunalnym uważa że tak jak przy podatkach powinien być kwitariusz 
a nie faktury.
/ Sprawę ewentualnego wystąpienia do Starostwa dotyczącego wyznaczenia terenu na 
składowanie eternitu oraz złożenia wyjaśnień przez Kierownika Zakładu Komunalnego 
odnośnie formy obsługi sołtysów wsi  -  wyjaśnić na następnej  Sesji/
Problem opłat komunalnych poruszyła też P. M. Liszka oraz P. E. Błasik natomiast sprawę 
egzekwowania wykaszania chwastów zgłosił P. J. Przybyła , a sprawę przekazywania 
ogłoszeń tzw. motyli P. J. Feliks.
Wyjaśnień  w tym temacie udzieliła P. M. Dubiel Sekretarz Gminy.
W pkcie 13 nie zgłoszono żadnej interpelacji.
W wolnych wnioskach natomiast głos zabrał Przewodniczący RG zgłaszając aby rozważyć 
możliwość rozszerzenia strony internetowej Urzędu Gminy na podstrony tak, aby każda 
miejscowość gminy miała swoją stronę.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, a porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący 
RG zamknął obrady X Sesji Rady Gminy Jasło.

Protokołowała: W. Siwiec
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