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Protokół Nr XIII/2015 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 27 listopada 2015 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XIII. Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski dokonał Przewodniczący 

Rady Gminy Osiek Jasielski: P. Socha Daniel witając wszystkich obecnych Radnych, 

sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz oraz P. Skarbnika. 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

     Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest  13 

Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne. 

 

Obecni na Sesji Radni to: 

1. Albin Wierdak – Osiek Jasielski   

2. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski 

3. Władysław Świątek - Czekaj 

4. Danuta Czajkowska – Mrukowa 

5. Daniel Socha -  Mrukowa 

6. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

7. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 
8. Kazimierz Wygonik – Załęże 

9. Stanisław Mastej – Załęże  

10. Zbigniew Mróz – Świerchowa 

11. Marek Kiełbasa – Świerchowa  

12. Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

13. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski                 

 

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1) Piotr Wojdacz – Samoklęski 

2) Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka  
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Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

1. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski 

2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski 

3. Marian Bors – sołtys wsi Mrukowa 

4. Pykosz Mariusz - Wójt Gminy 

5. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu 

6. Pec Krzysztof - Skarbnik Gminy 

7. Maria Mroczka – pracownik ODR 

8. Piotr Pawelec – przedstawiciel Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA w Bydgoszczy 

 

O godz. 14.07 do obrad Sesji dołączył Radny Piotr Wojdacz 

O godz. 14.08 do obrad Sesji dołączyła Radna Henryka Gumienna 

 

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad:  

 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

5. Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji oraz  

z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Prezentacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1m3 odprowadzonych ścieków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody w 2016 r. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości i ciekłych.  

11.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Osiek Jasielski nr 

XXVII/158/2012 z dnia 29 listopada 2012 rok w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych.  
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13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/186/2013 Rady 

Gminy Osiek Jasielski  z dnia 28 lutego 2013 r. w spawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu  

i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych  

na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. 

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski  

na rok 2015 nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2014 

roku. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 

2014 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

19.Rozpatrzenie petycji. 

20.Interpelacje radnych 

21.Wolne wnioski i zapytania 

22.Zakończenie Sesji 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, pooddaję pod głosowanie dzisiejszy porządek 

obrad.  

Kto jest za przyjęciem porządku obrad ? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado protokół z ostatniej Sesji został umieszczony  

w BIP-ie. Był również dostępny w Urzędzie Gminy w biurze obsługi Rady Gminy. Czy  

są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z poprzedniej Sesji? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji 

 Kto jest za przyjęciem z protokołu? 
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14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

Ad. 5 Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji 

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt przedstawił informację na temat uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z 

realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi do wypowiedzi P. Wójta? 

Nie ma 

 

P. Maria Mroczka – pracownik ODR przedstawiła informację dotyczącą zmian  

w ustawie o środkach ochrony roślin. 

 

Ad.6 Prezentacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski. 

  

Informacje na temat Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski 

przedstawił Piotr Pawelec – przedstawiciel Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA w 

Bydgoszczy. 

 

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, uchwała była przedmiotem obrad Komisji 

Budżetowej. 

 

Wojdacz Piotr – Wszystkie stawki jakie są objęte taryfą na przyszły rok były 

przedmiotem dyskusji na ostatniej Komisji Budżetowej, która miała miejsce 22 listopada 

br. Zaproponowane stawki są albo nieco niższe od aktualnie obowiązującej bądź na 

niezmienionym poziomie dlatego Komisja w pełnym składzie zaopiniowała je 

pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 
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Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1m3 odprowadzonych ścieków. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, Przewodniczący  Komisji Budżetowej 

poinformował, że wszystkie dzisiejsze uchwały były przedmiotem obrad Komisji, dlatego 

jeśli nie ma pytań przechodzimy do głosowania. 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie dopłat do 1m3 odprowadzonych 

ścieków. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody w 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody w 

2016 r. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości i ciekłych.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości i ciekłych. 
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Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

 

Pec Krzysztof - Przedmiotowa uchwała odnosi się do nowelizacji ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych, która wprowadziła dodatkowe pozycje. Chodzi tu o powierzchnie 

pod wodami stojącymi lub wodami powierzchniowymi. Stawka podatku pozostała na 

niezmienionym poziomie. Druga wprowadzona pozycja dotyczy gruntów 

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  9 

października 2015 r. o rewitalizacji i położonych  na terenach, dla których miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę  

mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

włącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu 

do tych gruntów upłyną okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego. Maksymalna stawka została ustalona poziomie 3 zł od 

1m2 powierzchni. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Osiek Jasielski 

nr XXVII/158/2012 z dnia 29 listopada 2012 rok w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 

Pec Krzysztof – Kolejna uchwała związana z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. Ustawodawca zmienił podatek od środków transportowych w zależności od  

ilości miejsc w autobusach. Do tej pory były trzy grupy a nowelizacja ustawy ogranicza 

je do dwóch . Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem 
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kierowcy: mniej niż 22 miejsca ustalono stawkę 1.200,00 zł natomiast od autobusów o 

równej lub wyższej niż 22 miejsca  ustalono 1.800,00 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  zmiany Uchwały Rady Gminy 

Osiek Jasielski nr XXVII/158/2012 z dnia 29 listopada 2012 rok w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 

deklaracji podatkowych. 

 

Pec Krzysztof – Uchwała jest kontynuacją tego co wcześniej zostało powiedziane. 

Ustawodawca dąży do ujednolicenia deklaracji, które w przyszłości mają być składane 

w formie elektronicznej.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  określenia wzorów formularzy 

informacji i deklaracji podatkowych. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/186/2013 Rady 

Gminy Osiek Jasielski  z dnia 28 lutego 2013 r. w spawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu  

i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych  

na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Zmiany uchwały dotyczą konieczności dołączania 

dodatkowych zaświadczeń do deklaracji na odpady komunalne. 
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Albin Wierdak – Czy wzór deklaracji się zmieni? 

 

Sylwia Twardzik – Wzór deklaracji się nie zmieni. Funkcjonujące do tej pory 

oświadczenia zostaną zastąpione zaświadczeniami. Są to dodatkowe dokumenty, które 

będą potwierdzały istniejący stan.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  zmiany Uchwały Nr 

XXXI/186/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski  z dnia 28 lutego 2013 r. w spawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.15 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 

 

Władyka Monika – Jak co roku, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

jest przyjmowany przez Radę Gminy w formie uchwały. W okresie od dnia 10 listopada 

do 24 listopada 2015 roku został poddany konsultacjom. Żadna uwaga dotycząca 

opublikowanego dokumentu nie została odnotowana. Pula środków jaka została 

zaplanowana na realizację Programu w 2016 roku nie uległa zmianie i wynosi 18.000 

zł.  

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Ad.16 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. 

 

Przewodniczący Rady – Skarga będąca przedmiotem uchwały była rozpatrywana 

przez Komisję Rewizyjną dlatego proszę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie 

zajętego stanowiska.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Albin Wierdak odczytał protokół Nr 9/2015 

z posiedzenia Komisji w dniu 10 listopada br, w którym stwierdza, iż skarga na 

działalność Wójta jest bezzasadna.  

 

Tadeusz Zawisza – Po rozmowie z P. Inspektorem z RIO oraz po przeczytaniu kilku 

ustaw, oddam sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niech rozstrzygnie czy 

jako reprezentant sołectwa Osiek Jasielski mam w tym względzie rację czy nie mam. 

Pan inspektor stwierdził, że nie jest kompetentny do rozstrzygania takiej sprawy.  

 

Wójt – Jaki był Pana cel wizyty u P. Inspektora? 

 

Tadeusz Zawisza – Porozmawiać sobie. 

 

Wójt – Przed chwilą powiedział Pan, że P. Inspektor jest niekompetentny. 

 

Zawisza Tadeusz – P. Inspektor stwierdził jedynie że nie jest kompetentny do 

rozstrzygnięcia czy sprzedaż działek nastąpiła legalnie i zgodnie z prawem. 

 

Wójt – Proszę o zanotowanie wypowiedzi P. Sołtysa słowo w słowo: ,, P. Inspektor nie 

jest kompetentny do rozstrzygania tych spraw”.  

 

Zawisza Tadeusz – Nie tych spraw, tylko konkretnej sprawy.  

 

Wójt – Czego dotyczyła skarga? 

 

Zawisza Tadeusz – Skarga przecież dotyczyła sprzedaży działek wbrew decyzji 

zebrania wiejskiego. 
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Wójt – Takie pytanie zadał Pan P. Inspektorowi? 

 

Zawisza Tadeusz – Tak.  Ustawa o samorządzie gminnym mówi:,, Jednostka 

pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z 

tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut ustala również zakres czynności 

dokonywanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego 

jej mienia”. Uważam zatem, że jeśli zebranie wiejskie nie wyraziło zgody na sprzedaż 

nieruchomości, mienie komunalne nie powinno być sprzedawane.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek postawiony 

przez Komisję Rewizyjną, by uznać skargę za bezzasadną.  

11 Radnych było ,,ZA” 

4 Radnych było ,,PRZECIW” 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta. 

Kto jest za podjęciem uchwały uznając skargę za bezzasadną? 

11 Radnych było ,,ZA” 

4 Radnych było ,,PRZECIW” 

 

Ad.17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek 

Jasielski na rok 2015 nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 

grudnia 2014 roku. 

 

Piotr Wojdacz – Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała rozdysponowanie kwoty 

80.000 zł, które stanowią refundację  ze zrealizowanych projektów unijnych. Środki te 

zostały rozdysponowane według potrzeb. Komisja zmniejszyła pulę środków z działu: 

drogi publiczne o kwotę 2.000 zł i przeznaczyła je zgodnie z wnioskiem Komisariatu 

Policji w Nowym Żmigrodzie na ich potrzeby.  

 

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, jest jeszcze jedna kwestia wymagająca omówienia. 

Wpłynął wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego z 

przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia zakładu aktywności zawodowej 

w Jaśle. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwrócił się z taką prośbą 
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do wszystkich Gmin Powiatu Jasielskiego. Takie uchwały zostały podjęte przez kilka 

Gmin: Miasto Jasło, Gmina Tarnowiec, Gmina Dębowiec. Proponujemy kwotę 3.000 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Czy tego typu pomoc 

zaakceptuje Wysoka Rada na etapie zmian budżetowych z wycofaniem nawet tych 

2.000 zł przeznaczonych na Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie? 

 

Janusz Brączyk – czy mieszkańcy z naszej Gminy będą korzystać z tego ośrodka?  

 

Pec Krzysztof - Powiem tak: chciałabym by nikt z niego nie korzystał.  

 

Stanisław Mastej – Cel jest szlachetny. 

 

Władysław Świątek – W Nowym Żmigrodzie jest taki ośrodek. 

 

Kazimierz Wygonik – Na Foluszu też mamy taką placówkę. 

 

Pec Krzysztof – Co innego jest ośrodek na Foluszu czy w Nowym Żmigrodzie. Ośrodek 

aktywności zawodowej to częściowo zakład pracy. Gdyby Wysoka Rada wyraziła zgodę 

potrzebna byłaby uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego. Jest to budynek na ul. Wincentego Pola w Jaśle, w którym mieściła się 

bodajże szkoła języka niemieckiego. Zostanie zaadoptowany na ośrodek aktywności 

zawodowej. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 220.000 zł. Brakuje im 123.000 zł. 

Mają 36.000 zł środków własnych i potrzebują 87.000 zł.  

 

Janusz Brączyk – Wniosek nie był omawiany na Komisji Budżetowej. 

 

Wójt – Moja prośba na przyszłość ; jeśli Komisja Budżetowa coś rozpatruje to niech to 

zrobi od początku do końca. Może w tym trochę mojej winy jest, ponieważ nie 

uczestniczyłem na konwencie Wójtów, na którym omawiano tą kwestię. Nie do końca 

rozumiałem wniosek jaki wystosowało Stowarzyszenie. Myślę jednak, że nie są to aż 

tak duże pieniądze, aby nas nie było stać wspomóc tą inicjatywę. Z drugiej strony byłem 

nieco zaskoczony decyzją Komisji Budżetowej, która przeznaczyła 2.000 zł na rzecz 

Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie. Byłem przekonany, że środki zostaną 

wydatkowane w nowym roku budżetowym.  
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Pec Krzysztof – W kwestii formalnej chciałem zaznaczyć, iż musimy podjąć dodatkową 

uchwałę w  sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego z 

przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia zakładu aktywności zawodowej 

w Jaśle. Rada Gminy udziela pomocy w formie dotacji w wysokości 3.000 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Składam wniosek formalny o dołożenie do dzisiejszego 

porządku obrad dodatkowej uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla 

Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia 

zakładu aktywności zawodowej w Jaśle. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

 

Przewodniczący Rady -  Przechodzimy do uchwały w sprawie zmian budżetowych. 

 

Pec Krzysztof – uchwała zawiera poprawkę: w dziale: 316 zamiast kwoty 20.000 zł 

mamy pulę 17.000 zł. Dojdzie pozycja 850: 3.000 zł jako zwiększenie z przeznaczeniem 

na zakład aktywności zawodowej w Jaśle.  

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Osiek Jasielski na rok 2015 nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 30 grudnia 2014 roku. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 

grudnia 2014 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

 

Pec Krzysztof – Uchwała zawiera uaktualnienie do bieżących wydatków i dochodów 

Gminy. Chodzi o Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.  
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Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 

z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 

utworzenia zakładu aktywności zawodowej w Jaśle. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 

utworzenia zakładu aktywności zawodowej w Jaśle. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.  20 Rozpatrzenie petycji. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, petycja została złożona przez redaktora 

naczelnego portalu ,, Załęże w gminie Osiek Jasielski”, który wnioskuje o audiowizualną 

rejestrację obrad sesji. Moim zdaniem, są nagrania Sesji oraz protokoły. Każdy z 

Radnych na organizowanych zebraniach wiejskich ma szansę się wykazać i wytłumaczyć 

ze swojej działalności. Proszę o dyskusję. Nie mamy kamery, którą należałoby zakupić. 

Pracownik obsługujący taki sprzęt musiałby zostać przeszkolony.  

 

Janusz Brączyk – Nie ma takiej potrzeby. 

 

Wojdacz Piotr – Może zapytajmy P. Skarbnika jak ta sytuacja wygląda w Mieście Jaśle, 

w którym pełni rolę Radnego.  
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Pec Krzysztof – Sesje są nagrywane przez media lokalne. Dodatkowo jest 

udostępniane nagranie audio, które można odtworzyć.  

 

Przewodniczący Rady – Wszystkie Sesje są jawne. Każdy może w nich uczestniczyć. 

Media lokalne mogą je nagrywać. Rozumiem, że na dzień dzisiejszy Wysoka Rada nie 

widzi potrzeby audiowizualnej rejestracji obrad Sesji.  

 

Wójt – Nie mam nic przeciwko jakiemukolwiek nagraniu przebiegu Sesji, ale może 

zaproponujmy P. Hałatowi zakup specjalistycznego sprzętu i przekazaniu go na rzecz 

Gminy. Przecież to są dla nas dodatkowe koszty.  

 

Albin Wierdak – Przecież nikt nie broni P. Hałatowi udziału w naszych obradach. Może 

w każdej chwili przyjść i nagrywać.  

 

Mróz Zbigniew – Zdaje się, że kiedyś do tego dojdzie. 

 

Marek Kiełbasa – Obowiązująca ustawa wyraźnie mówi o jawnym dostępie do 

informacji publicznej. Pan redaktor chce tylko jedno: jeszcze większej jawności, tak by 

każdy zainteresowany obywatel mógł nas sobie podglądnąć i zobaczyć jak dyskutujemy 

w trakcie Sesji czy w jaki sposób podejmujemy uchwały . To czy się na to zgodzimy czy 

nie to jest tylko i wyłącznie nasza dobra wola. Zakup tego sprzętu też musi być po 

naszej stronie. P. redaktor przysłał prośbę byśmy się nagrywali tak by każdy z 

mieszkańców mógł zobaczyć jak wygląda cała organizacja i przebieg naszej Sesji. Nie 

powinniśmy stosować wobec P. redaktora żadnych warunków. Dzisiaj musimy podjąć 

decyzję czy kupujemy sprzęt czy nie, czy pokazujemy się w mediach czy nie.  

 

Przewodniczący Rady – Rozumiem, że mam odpisać, iż Wysoka Rada nie widzi 

potrzeby nagrywania obrad Sesji. Musimy podjąć decyzję czy kupujemy sprzęt.  

 

Wojdacz Piotr – Wysoka Rado, nie dajmy się zwariować. Odpisałabym w ten sposób, 

że na dzień dzisiejszy biuro obsługi Rady Gminy nie jest do tego przygotowane i nie 

będzie spełniać złożonej petycji. Jeśli takie rozwiązanie będzie powszechnie przyjęte 

bądź zawnioskuje o to większa ilość mieszkańców to się do tego dostosujemy. Na dzień 
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dzisiejszy nie mamy takich możliwości, nie mamy również zabezpieczonych środków na 

tego rodzaju cele.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, kto jest przeciw zakupieniu sprzętu do 

audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji? 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła sprzeciw wobec zakupieniu sprzętu. 

 

Ad.21 Interpelacje radnych 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są interpelacje? 

Nie ma 

 

Ad. 22 Wolne wnioski i zapytania 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś wnioski ? 

 

Tomasz Źrebiec – Została sprzedana działka naprzeciwko oczyszczalni ścieków z 

przeznaczeniem na stawy. Pracownik Gminy nie powiadomił o tym użytkowników 

sąsiadujących nieruchomości. Okazało się teraz, że nie mają dojazdu do swoich działek. 

Dwie osoby dzwoniły do mnie w tej sprawie. Czy Gmina pomoże im rozwiązać tę 

kwestię? 

 

Wójt – Działka została sprzedana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 

zgodnie z wolą zebrania wiejskiego sołectwa Osiek Jasielski. Nie było tam służebności. 

Jeśli mieszkańcy dojeżdżali przez mienie komunalne to robili to ,,na własną rękę”. 

Problem jest – to fakt. Nie ma jednak prawnego odwrotu jedynie dobra wola nowego 

właściciela  na sprzedaż części nieruchomości z przeznaczeniem na dojazd do 

poszczególnych działek.  

 

Władysław Świątek – Czy prawdą jest, że Gmina Osiek Jasielski dołożyła się do 

zakupu samochodu policyjnego do Jasła? Jaką kwotą ? 

 

Wójt – Tak, dopłacaliśmy kwotę 2.500 zł.  
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Mróz Zbigniew – Ja powracam do tego naszego nieszczęsnego zakrętu. Płot sąsiadowi 

już przestawili. Należałoby to miejsce w jakiś sposób oznakować.  

 

Marek Kiełbasa – P. Wójcie mam na stanie tzw. ,,sierżanta” – rodzaj atrapy. Uważam, 

że spełniłby tam swoją rolę.  

 

Wójt – Zakręt istnieje od wielu lat. Nic się tam nie zmieni a stan bezpieczeństwa zależy 

w głównej mierze od naszego użytkowania dróg. Dowiedziałem się ostatnio, że niektóre 

Gminy przejmują zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Przyznam szczerze, nie wiem 

dlaczego tego jeszcze nie zrobiliśmy. Może nie zarabiają na tym , ale na pewno szybciej 

i lepiej odśnieżają swoje drogi.  

 

Sylwia Twardzik – Jak co roku zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wpłynęły 

informacje na temat nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych. 

Wszystkie osoby zobligowane do tego obowiązku złożyły oświadczenia i dokonały 

stosownych wyjaśnień. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma 

Na tym zakończono obrady Sesji 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 


