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Protokół Nr V/2015 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 17 lutego 2015 roku 

 

Padło pytanie Przewodniczącego Rady: Czy obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane? 

14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

Obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane 

 

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

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

wsi, Wójta, P. Sekretarz, P. Skarbnika a także obecnych na Sesji rodziców oraz 

nauczycieli.   

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

     Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest  15 

Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne. 

 

Obecni na Sesji Radni to: 

1) Albin Wierdak – Osiek Jasielski                  

2) Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski 

3) Piotr Wojdacz – Samoklęski 

4) Krzysztof Kiciliński – Samoklęski 

5) Władysław Świątek - Czekaj 

6) Danuta Czajkowska – Mrukowa 

7) Daniel Socha -  Mrukowa 

8) Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

9) Daniel Żarnowski - Pielgrzymka 

10) Kazimierz Wygonik – Załęże 

11) Stanisław Mastej - Załęże 

12) Marek Kiełbasa – Świerchowa 

13) Zbigniew Mróz - Świerchowa 

14) Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

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

1. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski 

2. Pykosz Mariusz - Wójt Gminy 

3. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu 

4. Pec Krzysztof - Skarbnik Gminy 

 

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 protokołów z poprzednich Sesji 

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

realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Gminy  Osiek Jasielski ds. 

Wyborów Sołeckich oraz wyboru jej przewodniczącego 

7. Podjęcie uchwały w sprawie diet za posiedzenie Komisji Rady Gminy Osiek Jasielski  

ds. Wyborów Sołeckich. 

8. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Obwodowych 

Komisji Wyborczych powołanych celem przeprowadzenia wyborów sołeckich na terenie 

Gminy Osiek Jasielski. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Osiek Jasielski na 2015 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Podstawowej w Mrukowej  

wraz z oddziałem przedszkolnym. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej  w Świerchowej  

wraz z oddziałem przedszkolnym. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce  
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wraz z oddziałem przedszkolnym. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Św. 

Stanisława Kostki w Załężu wraz z oddziałem przedszkolnym 

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

rok 2014 Nr XLII/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku 

18. Interpelacje radnych 

19. Wolne wnioski i zapytania 

20. Zakończenie Sesji 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś wnioski? 

 

Marek Kiełbasa – Wysoka Rado, składam wniosek formalny o wycofanie z dzisiejszego 

porządku obrad pkt: 13, 14, 15, 16 dotyczących likwidacji szkół wraz z oddziałami 

przedszkolnymi w poszczególnych miejscowościach.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, kto jest za przyjęciem wniosku Radnego 

Kiełbasy o usunięcie z dzisiejszego porządku obrad punktów: 13,14,15,16? 

 

Wójt – Może Radny złoży jakieś uzasadnienie? 

 

Marek Kiełbasa – Po rozmowach z rodzicami, jako Radny mam prawo do złożenia 

takiego wniosku formalnego. Po przegłosowaniu wniosku mogę złożyć kolejny wniosek 

formalny , by w pkt. 5 porządku umieścić dyskusję na temat likwidacji szkół. Z uwagi 

na obecność rodziców, chciałbym poruszyć kwestie: powodu, dla którego chcemy 

zlikwidować szkoły, jakie koszty przynoszą, gdzie możemy poszukać oszczędności. Nie 

mówię, że nie jestem, by zlikwidować czy zreorganizować placówki oświatowe. 

Chciałbym jednak by w pierwszej kolejności została przeprowadzona dyskusja na ten 

temat. Dopiero wtedy możemy rozmawiać o likwidacji.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek Radnego 

Kiełbasy o wycofanie z porządku obrad punktów odnoszących się do zamiaru likwidacji 

szkół w Mrukowej, Pielgrzymce, Świerchowej i Załężu.  

Kto z Radnych jest za przyjęciem wniosku? 

10 Radnych było ,,ZA” 

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 
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3 Radnych było ,,PRZECIW” 

 

Przewodniczący Rady – Panie Radny, czy stawia Pan drugi wniosek? 

 

Władysław Świątek – Drugi wniosek jest bezprzedmiotowy. 

 

Marek Kiełbasa – Proponuję jednak, by wszyscy ochłonęli. Może polemikę na ten 

temat przeprowadzimy w innym czasie. Jesteśmy w formie wolnej rozmowy w tej chwili, 

dlatego uważam, że inni Radni również mogą wypowiedzieć się na ten temat. Uważam, 

że lepiej ochłonąć, przygotować wszystko w trybie spokojnego rozliczenia i rozeznania 

tematu na poszczególnych szkołach. Dopiero wtedy możemy dyskutować.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado czy są pytania bądź inne wnioski? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 

Kto jest za jego przyjęciem? 

12 Radnych było ,,ZA” 

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

 

Wójt – Temat bardzo ważny, który będzie powracał na obrady Sesji. To jest 

nieuniknione. Sytuacja finansowa placówek oświatowych zmusza do takich działań 

niemal każdy samorząd. Takie likwidacje mają miejsce. W sąsiedniej Gminie, dokonano 

likwidacji szkół liczących nawet 50-60 dzieci. Gdyby środków było wystarczająco dużo, 

nigdy nie byłoby tej dyskusji. Chciałabym jednak, by rodzice wiedzieli jakie koszty 

ponosi Gmina w poszczególnych placówkach. Ta sytuacja się zmieni. Dzieci nie będzie 

nagle przybywać. W Szkole Podstawowej w Załężu, jest 13 dzieci, na które Gmina 

dostaje subwencję wynosząco rocznie 94.000 zł. Natomiast całkowity koszt utrzymania 

tej szkoły to 315.000 zł. Dopłacamy zatem z budżetu Gminy 221.000 zł. Większa ilość 

dzieci jest równoznaczna z mniejszą  dopłatą ze strony Gminy. Całkowity koszt 

utrzymania Szkoły Podstawowej w Świerchowej to kwota 319.500 zł. Mamy tutaj 12 

dzieci, na które roczna subwencja wynosi 86.829 zł. Do tej szkoły dopłacamy jeszcze 

więcej, bo 232.000 zł. Z kolei w Mrukowej mamy 15 dzieci, subwencja wynosi 108 536 

zł, koszt utrzymania placówki to środki w wysokości 330.674 zł. W tym wypadku 

dopłacamy 222.000 zł. Koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce to kwota 

307.705 zł, subwencja wynosi 94.065 zł, dopłacamy środki w wysokości 213.000 zł. 
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Drodzy Państwo, musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy: żaden samorząd na 

całym Podkarpaciu nie utrzymuje tak małych placówek. Ile jeszcze czasu damy radę ? 

Co będzie za rok? Rada Gminy będzie miała przed sobą tak samo trudne zadanie. Ilość 

dzieci nie zmieni się drastycznie. Stan będzie taki sam. Musimy mieć świadomość, że w 

2014 roku do tych czterech placówek oświatowych Gmina dopłaciła 889.904 zł. 

Oczywiście dobro dziecka jest najważniejsze, ale to Wy jako rodzice wiecie najlepiej czy 

to się przekłada na edukację Waszych dzieci. Jedni są bardziej zadowoleni, inni mniej. 

W tych małych placówkach  mamy często tzw. łączenia, które są bardzo niekorzystne 

dla dzieci. Mam tutaj stanowisko najwyższej Izby Kontroli, która bardzo negatywnie 

odnosi się do tego rodzaju działań. Wczoraj odwiedziliśmy Gminę Tarnowiec, dokładnie 

miejscowość: Glinik Polski, w którym szkoła działa w formie stowarzyszenia. Prezesem 

stowarzyszenia jest jeden z nauczycieli. W tamtej szkole nie ma przede wszystkim 

łączeń. Klasy liczą nawet 4 dzieci. Nauczyciele pracują na innych zasadach. Nie 

obowiązuje ich Karta Nauczyciela a Kodeks Pracy. Nauczyciele są bardzo zadowoleni. 

Pani Dyrektor przedstawiła wszelkie aspekty w bardzo korzystnym świetle. 

Stowarzyszenie otrzymało subwencję na 44 dzieci jakie uczęszcza do szkoły. 

Nauczyciele nie otrzymują zarobków na poziomie wynikającym z Karty Nauczyciela. 

Początkowo zarząd stowarzyszenia przyznał nauczycielom wynagrodzenie w wysokości 

2.000 zł. Po jakimś czasie podniesiono wynagrodzenia. Nauczyciel mianowany oraz 

dyplomowany ma 2.600 zł , kontraktowy ma 2.500 zł a nauczyciel stażysta ma 2.400 

zł. Oprócz tego, subwencja pozwala na to, by dzieci nie dopłacały  do wycieczek. Dzieci 

mają zajęcia dodatkowe. Różnica polega na tym, że tam nauczyciel nie pracuje 18/18 

godz., ale początkowo wynosiło to 24 godz., po czym zostało zmniejszone do 22 godz. 

Drodzy Państwo, to co jest największym problemem w naszych placówkach to 

wynagrodzenie nauczycieli. Zauważcie, że w Gimnazjum w Osieku J. liczącym bodajże 

156 uczniów, subwencja jest wystarczająca. W małych placówkach to niemożliwe. 

Podkreślić należy, że to nie jest wina nauczycieli, lecz obwiązujących przepisów prawa i 

systemu. Nie wiem ile jeszcze czasu damy radę utrzymać taki stan jaki mamy, ale 

wcześniej czy później dojdzie do reorganizacji. Aby do niej doszło, placówki muszą 

zostać zlikwidowane. Drodzy Państwo, koszt całoroczny utrzymania tych czterech 

placówek to 1.273.400 zł, z czego wynagrodzenia dla nauczycieli stanowią 940.344 zł.  

Wysoka Rado, bardzo ważne są tzw. 14-tki, czyli pokrycie różnicy między średnim 

wynagrodzeniem rocznym a faktycznie otrzymanym przez nauczycieli. W tym roku, w 

styczniu, wypłaciliśmy około 140.000 zł na tzw. wyrównanie. Jeśli  nauczyciel zarabiał 

netto 3.000 zł miesięcznie a średnia krajowa wyniosła przykładowo 3.800 zł musieliśmy 
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mu wypłacić różnicę, a więc 800 zł X 12 miesięcy. Mamy czas cały rok na przemyślenia 

i przygotowanie się. W tym stanie jaki teraz mamy musimy szukać pewnych rozwiązań, 

aby te małe szkoły w przyszłości jednak się utrzymały. To nie jest tak, że Gmina dopłaca 

do tych czterech placówek. Do pozostałych szkół również dopłacamy. To są też placówki, 

które się nie utrzymują z subwencji.  

 

Pani1 – Panie Wójcie, trzeba szukać oszczędności na wszystkich szkołach, nie tylko na 

tych najmniejszych.  

 

Wójt – Proszę zatem Radnych, by wskazali na czym mamy zaoszczędzić.  

 

Pani2 – Czy przedszkola nie mają subwencji? 

 

Wójt – Przedszkola mają dopłaty. Roczna dopłata na dziecko wynosi 1.200 zł.  

 

Pani3 – Trzeba oszczędzać na całej Gminie. 

 

Wójt – Jak możemy oszczędzać skoro jesteśmy ograniczeni Kartą Nauczyciela? Trzy 

lata temu przeprowadziliśmy reorganizację z 1-6 na 1-3. Ani jeden nauczyciel nie stracił 

pracy. Można powiedzieć, że utrzymaliśmy wszystko. 

 

Pani4 – Było powiedziane, że za Pana kadencji szkoły nie będą likwidowane.  

 

Wójt – Możemy utrzymywać te placówki tylko musimy sobie zdawać sprawę jakim 

kosztem. Zbliża się nowy okres programowania i szansa na pozyskanie środków 

unijnych. Nie będziemy mieć środków na wkład własny. Drodzy Państwo, proszę 

zrozumieć, że my chcemy utrzymać te placówki dla dobra zarówno dzieci jak i rodziców. 

W przypadku stowarzyszeń nauczyciele będą mniej zarabiać, będą musieli więcej dać 

od siebie a rodzice będą mieć głos decydujący. Jeszcze raz powtarzam - przypadku szkół 

publicznych nie mamy szans na reorganizację czy obcięcie godzin. Zwróćcie uwagę 

jeszcze na jedną rzecz. Przy tworzeniu stowarzyszenia można zmienić nauczycieli, 

można zmienić dyrektorów. O tym wszystkim będą decydować rodzice. W przypadku 

stowarzyszenia, Gmina zapewnia Wam budynek. Oprócz przekazania subwencji 

oświatowej możemy spisać porozumienie i dopłacić do kosztów utrzymania . Wiem, że 

rodziców nie powinno interesować to z jakiej puli środków wypłacane jest 



7 

wynagrodzenie nauczycieli, a jedynie to, by dziecko mogło uczęszczać do placówki, w 

której uczyło się do tej pory. Szanowni Państwo, w klasach 1-3 nie jest praktycznie 

możliwe sprawdzenie wśród dzieci wyników nauczania. Dzieci są za małe, by zrobić im 

test sprawdzający. Niejednokrotnie spotykam się z negatywną opinią nauczycieli klas 

starszych jeśli chodzi o poziom wiedzy wśród dzieci klas 1-3.  Musimy się skupić na tym, 

by zapewnić im jak najwyższy poziom nauczania. Jeśli się komuś płaci wynagrodzenie 

to jednocześnie wymaga się od niego. Drodzy rodzice żądajcie tego od nauczycieli i 

dyrektorów. Jeszcze raz wrócę do tych łączeń. Nie raz przychodzili do mnie rodzice 

nawet z nauczycielem, by nie robić łączeń. Przeznaczano wówczas dodatkowe dwie 

godziny, by te dzieci rozdzielić. Szanowni Państwo to są dodatkowe koszty. W 

stowarzyszeniu nie ma ani jednego łączenia. Klasy liczą nawet 3-4 dzieci. Nauczyciele 

pracują 40 godzin tygodniowo. Jeszcze raz podkreślę, nikt nie utrzymuje tak małych 

szkół publicznych jak u nas. Wszędzie likwidują takie placówki. Przykładem są chociażby 

Gminy sąsiednie: Dębowiec czy Kołaczyce. Przy czym tam są likwidowane szkoły liczące 

50-60 dzieci. To tam powinno się nagłaśniać takie działania. Licząc subwencję na taką 

ilość dzieci, Gmina praktycznie nie powinna dopłacać do takich placówek. Szanowni 

państwo, decyzja zapadła. Mamy rok na przygotowanie się do reorganizacji. Nie 

dopuśćmy jedynie do likwidacji tych szkół. Przekształćmy je w stowarzyszenia. Dużą 

rolę w tym wszystkim odegrają rodzice, ale jeszcze większą nauczyciele.  

 

Pani5 – Czy za rok będziemy o tym rozmawiać i dyskutować czy tak jak w tym roku o 

likwidacji szkół dowiedzieliśmy się z internetu? 

 

Wójt – Szanowni rodzice, będziemy organizować zebrania, będziemy rozmawiać i 

dyskutować. Będą obecni na pewno Radni. To jest ich obowiązkiem. Cała Rada Gminy 

dba o budżet. Musimy wszyscy nad tym czuwać. Pierwsze co robimy, by zamknąć budżet 

na 2015 rok to zapewnienie płac nauczycielom i zapewnienie placówek oświatowych. To 

jest najważniejsze a my nie możemy sobie pozwolić, by nam zabrakło środków.  

 

Marek Kiełbasa – padło wiele słów na temat utrzymania szkół. Potężne środki jakie 

idą na nauczycieli są wydatkowane niestety kosztem inwestycji. Jeszcze jedna prośba 

drodzy rodzice. Dzisiaj walczymy o szkoły, które utrzymujemy przez rok czasu. Temat 

wróci jak bumerang. Prośba ogromna do rodziców, którzy oddają swoje dzieci do szkół 

z innych Gmin. Powinniście w ten sposób zadbać o to, by subwencja jaka jest płacona 

na ucznia powinna wrócić do nas, do naszej Gminy. To dość duża liczba dzieci, która w 
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konsekwencji przekłada się na wysoką kwotę subwencji. Do innych tematów wracał nie 

będę, ponieważ mamy cały rok na rozmowy.  

 

Wójt – Drodzy Państwo, Radny Kiełbasa prosi rodziców, by nie oddawali dzieci do innych 

szkół a brat Pana Radnego w ubiegłym roku oddał dzieci do szkoły w Łężynach. Wysoka 

Rado, ze Szkoły Podstawowej w Świerchowej odeszło kilkoro dzieci. Ogromną rolę w 

tym zakresie odgrywają zarówno nauczyciele jak i sam dyrektor.  

 

O godz. 9.53 ogłoszono przerwę 

Obrady Sesji wznowiono o godz. 10.15 

Do obrad Sesji dołączył radca prawny – P. Jan Pyzik.  

 

Ad.4 Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, mamy do przyjęcia dwa protokoły z 

poprzednich Sesji: 3/2014 z 30 grudnia 2014 roku oraz 4/2014 z 05 lutego 2015 roku. 

Oba zostały umieszczone w BIP. Były również dostępne w Urzędzie Gminy w biurze 

obsługi Rady Gminy.  

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem Nr 3/2014 z 30 grudnia 

2014 roku? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół Nr 3/2014 z 30 grudnia 2014 roku.  

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

Poddaję pod głosowanie protokół Nr 4/2015 z  05 lutego 2015 roku 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

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. 
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Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Gminy  Osiek 

Jasielski ds. Wyborów Sołeckich oraz wyboru jej przewodniczącego 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, w pierwszej kolejności musimy określić ile 

osób będzie liczyła Komisja. Poprzednia Komisja ds. Wyborów Sołeckich liczyła trzy 

osoby. Czy są inne wnioski?  

 

Janusz Brączyk – Wystarczy trzyosobowa.  

 

Przewodniczący Rady – Kto z Wysokiej Rady jest za tym, by Komisja Rady Gminy 

Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich liczyła trzy osoby? 

Trzyosobowy skład Komisji został zatwierdzony jednogłośnie 

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zgłaszanie kandydatur. 

 

Janusz Brączyk – Danuta Czajkowska 

 

Przewodniczący Rady – Czy Pani Czajkowska wyraża zgodę? 

 

Danuta Czajkowska – Tak wyrażam. 

 

Brączyk Janusz – Wojdacz Piotr 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Wojdacz wyraża zgodę? 

 

Wojdacz Piotr – Tak, wyrażam. 

 

Tomasz Źrebiec – Albin Wierdak 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Wierdak wyraża zgodę? 

 

Albin Wierdak – Tak, wyrażam.  

 

Zbigniew Mróz –  Marek Kiełbasa 
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Przewodniczący Rady – Czy Radny Kiełbasa wyraża zgodę? 

 

Marek Kiełbasa – Nie, nie wyrażam.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne kandydatury ? 

Nie ma 

Zostaje nam wybór Przewodniczącego Komisji. Proszę o wytypowanie. 

 

Tadeusz Zawisza - Wierdak Albin  

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Wierdak wyraża zgodę? 

 

Albin Wierdak – Tak, wyrażam.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję zatem pod głosowanie uchwałę w 

sprawie powołania Komisji Rady Gminy  Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich 

oraz wyboru jej przewodniczącego. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

12  Radnych było ,,ZA” 

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie diet za posiedzenie Komisji Rady Gminy 

Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, cztery lata temu dieta dla Komisji ds. Wyborów 

Sołeckich została ustalona na poziomie 50 zł za każde posiedzenie.  

 

Piotr Wojdacz – Uchwała  ta była przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która 

postanowiła pozostawić je na poziomie 50 zł. Posiedzeń będzie około sześciu.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie diet za posiedzenie Komisji Rady 

Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 



11 

14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia wysokości diet dla członków 

Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych celem przeprowadzenia 

wyborów sołeckich na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Cztery lata temu obowiązywała dieta w wysokości 125 zł.  

 

Wojdacz Piotr – Uchwała ta była przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która 

sugeruje, by pozostawić  wysokość diety na niezmienionym poziomie 125 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są inne wnioski ? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych celem 

przeprowadzenia wyborów sołeckich na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za przyjęciem uchwały  ustalającej wysokość diety na poziomie 125 

zł? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. 

 

Przewodniczący Rady – Do tej pory, Rada SPZOZ liczyła 7 osób wraz  

z przedstawicielem Wojewody Podkarpackiego. Czy ilość osób wchodzących skład Rady 

pozostaje bez zmian? 

 

Bączyk Janusz – Może wystarczy 6 osób. 

 

Sylwia Twardzik  – Przewodniczącym Rady SPZOZ jest Wójt bądź osoba wskazana 

przez niego. Może określmy najpierw ilu Radnych ma wchodzić w skład Rady. 

 

Piotr Wojdacz – Co z przedstawicielem Wojewody? 
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Sylwia Twardzik -  Zwróciliśmy się z pismem do Wojewody podkarpackiego o  

wytypowanie swego przedstawiciela wchodzącego w skład Rady SPZOZ. Został nim 

Radny Władysław Świątek. Oprócz przedstawiciela Wojewody, w skład Rady wchodzi jej 

Przewodniczący: Wójt lub osoba przez niego wskazana oraz do sześciu Radnych.  

 

Piotr Wojdacz – Proponuję zmniejszyć liczbę reprezentantów Rady Gminy do pięciu 

osób. 

 

Sylwia Twardzik- Jeśli dodamy do tego Przewodniczącego Rady SPZOZ oraz 

przedstawiciela Wojewody, skład będzie w dalszym ciągu liczył siedem osób.  

 

Piotr Wojdacz – W takim razie zmniejszmy liczę Radnych do czterech osób. Wójt 

będzie pełnił funkcje Przewodniczącego Rady SPZOZ czy wyznaczy osobę? 

 

Wójt – Jeśli mam takie prawo, to wyrażam zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego 

Rady SPZOZ.  

 

Janusz Brączyk – Składam wniosek, by w skład Rady SPZOZ wchodziło dodatkowo 

czterech Radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Kto z Wysokiej Rady jest za zatwierdzeniem wniosku? 

Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 

Proszę o zgłaszanie kandydatów. 

 

Czajkowska Danuta – Janusz Brączyk 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Brączyk wyraża zgodę? 

 

Janusz Brączyk – Tak, wyrażam. 

 

Wojdacz Piotr – Stanisław Mastej 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Mastej wyraża zgodę? 

 

Stanisław Mastej – Tak, wyrażam. 
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Janusz Brączyk – Henryka Gumienna 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radna Gumienna wyraża zgodę? 

 

Henryka Gumienna – Tak, wyrażam.  

 

Tomasz Źrebiec – Albin Wierdak 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne propozycje? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim.        

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”. 

 

Sylwia Twardzik – W uchwale mamy zapis mówiący o pierwszym posiedzeniu Rady 

SPZOZ. Musimy to określić.  

 

Przewodniczący Rady – Proszę P. Wójta o wyznaczenie terminu pierwszego 

posiedzenia.  

 

Wójt – Pierwsze posiedzenie odbędzie się 26 lutego 2015 roku o godz. 14 w siedzibie 

SPZOZ w Osieku Jasielskim. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, jeszcze raz poddaję pod głosowanie uchwałę 

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Osieku Jasielskim wraz z podaniem jej pierwszego posiedzenia.       

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”. 
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

użyczenia. 

 

Sylwia Twardzik – Wysoka Rado, 17. września ubiegłego roku została zawarta umowa 

użyczenia w związku z wnioskiem Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja. Chodziło o 

użyczenie części działek pod tabliczki informacyjne związane z trasami Nordic Walking. 

Stowarzyszenie zawnioskowało o przedłużenie umowy użyczenia  do 2020 roku. Wójt 

bez zgody Rady Gminy nie może tego uczynić, stąd taka uchwała pojawiła się w 

dzisiejszym porządku obrad.  

 

Tomasz Źrebiec – Czy ujęty jest tutaj cały stadion? 

 

Sylwia Twardzik – Ujęto tu cały stadion, ale w umowie mamy ściśle określone, że 

chodzi o części działek z przeznaczeniem jedynie pod tabliczki informacyjne.  

 

Przewodniczący Rady -  Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2015 rok. 

 

Wojdacz Piotr – Wysoka Rado, nie ma tu jakichś znaczących zmian w stosunku  

do Programu, jaki obowiązywał rok temu.  

 

Albin Wierdak – W końcowej części uchwały, mamy informacje na temat tego, że diety 

dla Komisji są wypłacane na podstawie list obecności. Czy Komisja pisze z każdego 

posiedzenia protokół? 

 

Wojdacz Piotr – Tak oczywiście. Wszystkie protokoły są do wglądu u Pana Tomasza 

Zięby. 
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Przewodniczący Rady -  Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2015 rok. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. 

 

Monika Władyka – Wysoka Rado, jak co roku opracowujemy Program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, który w dalszej kolejności zostaje i przedstawiany 

Wysokiej Radzie. Projekt Programu został wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy 

Osiek Jasielski Nr 1/2015 z 05 stycznia br. I poddany konsultacjom społecznym, które 

trwały do 19 stycznia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca 

Programu, który w tym roku obejmuje pulę 18.000 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 13 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. 

 

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, w załącznikach: Nr 1 i 2 zostały uaktualnione dotacje 

dla Gminnego Zakładu Komunalnego w związku z podjętą uchwałą dotyczącą 

zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków oraz stanu obrotowego GZK na koniec roku. Dochody wprowadzone do budżetu 

są związane z realizacją projektu PSEAP, którego realizacja została wydłużona na rok 
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2015. Zapewniamy również stypendium dla P. Kamila Masteja, mieszkańca naszej 

Gminy, który jest mistrzem Europy  w karate. Jest to kwota 4.400 zł. O taką kwotę 

zmniejszamy wydatki na zakupy na ,,obiekcie sportowym”.  

 

Wojdacz Piotr – Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany 

budżetowe zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.  

 

Przewodniczący Rady -  Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 14 Interpelacje radnych 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są interpelacje? 

Nie ma 

 

Ad. 15 Wolne wnioski i zapytania 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś wnioski? 

 

Wójt -  Wysoka Rado, jak zapewne wszystkim wiadomo, funkcjonuje na naszym terenie 

portal internetowy: www.zależe.com. Bardzo dobrze, że istnieje, choć zaskoczyła mnie 

ostatnio informacja, że Wójt Gminy Osiek Jasielski nie odpowiada na zapytania prasy. 

Dotyczyło to w szczególności tego, że mieszkańcy nie zapoznali się z treścią projektów 

uchwał przed Sesją. Ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi jasno, że na każde 

zapytanie Urząd Gminy musi odpowiedzieć w ciągu czternastu dni. Na każde zapytanie 

czy wniosek o udzielenie informacji publicznej odpowiadamy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Dlatego informacja zamieszczona na portalu jest nieprawdziwa. Zawsze 

wyrabiamy się w ustawowym terminie czternastu dni. Informacje o Sesjach są 

zamieszczane na stronach BIP. Czuwa nad tym zarówno Przewodniczący Rady , P. 

Sekretarz jak i cała obsługa. Urząd Gminy jest zobowiązany do tego, by udostępniać 

http://www.zależe.com/
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informację publiczną. Są jednak sytuacje kiedy tego jest bardzo dużo. Staramy się to 

jednak robić na bieżąco.  

 

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, padały tu przed chwilą wielkie zobowiązania pomocy 

Wójtowi Gminy w restrukturyzacji szkół. Mam zarazem prośbę jak i pytanie. W jaki 

sposób Państwo Radni chcą włączyć się w ten temat? Kiedy możemy się spodziewać 

jakichś propozycji? Obrona Państwa tego stanu jest zrozumiała, ale proszę przyjąć 

prośbę o zaangażowanie się w tę sprawę. Uważam, że skoro Państwu Radnym z tych 

miejscowości tak bardzo zależy na tym zależy, to pierwsi włączą się w proces tworzenia 

stowarzyszeń i obrony szkół, by nie zostały zlikwidowane. Zdajemy sobie sprawę z tego, 

że szkoły są na miejscowościach potrzebne jako placówki kulturotwórcze, które w jakiś 

sposób budują swoistą pozycję miejscowości. Myślę, że dodatkowo zachęcą dyrektorów 

do tej pracy. Nie wiem czy w dalszym ciągu jesteście Państwo zainteresowani tą pracą 

czy temat zostawiamy i za rok udajemy, że mieliśmy za mało czasu na przygotowania? 

 

Wójt – Proszę mieć na uwadze to, że temat za rok nie będzie prosty. Już od kilku lat 

proszę, jeszcze przed przekształceniem tych małych placówek, by powołać Komisję ds. 

Oświaty spośród Radnych. Nikt za bardzo nie chciał brać w tym udziału. Stwórzmy taką 

komisję. Jeśli będziecie mieć przedstawicieli spośród siebie, będziecie w tym 

uczestniczyć. Proszę mi wierzyć, że nie jest rzeczą prostą zatwierdzać projekty 

organizacyjne poszczególnych placówek. Jeden z rodziców podkreślił, że oszczędności 

musimy szukać na wszystkich placówkach. Racja, ale zazwyczaj mamy ręce związane. 

Obowiązuje nas nie tylko ustawa o edukacji, ale również Karta Nauczyciela. 

Rozmawiamy z dyrektorami, dyskutujemy, ale z pewnymi rzeczami nie da się nic zrobić. 

Wiem jak Radni reagują w poszczególnych miejscowościach. Zdaję sobie sprawę, że 

istnieje presja zarówno ze strony mieszkańców jak i rodziców. Rozsądniejszym 

rozwiązaniem byłoby zorganizować zebrania na poszczególnych sołectwach, by 

wytłumaczyć mieszkańcom, że jeśli będziemy w dalszym ciągu dokładać do szkół tak 

wysokie środki, na inwestycje nie zostanie zupełnie nic. Wysoka Rado, proszę na 

kolejnej Sesji powołać komisję ds. oświaty. Taka komisja daje bardzo dużo.  Wy jako 

Radni, na pewno będziecie pewniejsi. Byłbym za tym, by w skład takiej komisji wchodzili 

Radni, którzy byli za tym by dzisiejsze uchwały nie przeszły. Nie możemy tego odwlekać. 

Nie ukrywajmy Wysoka Rado, że pewne inwestycje są w toku. W przyszłym roku 

rozpoczną się nabory wniosków na nowy okres programowania. Przez te ostatnie osiem 

lat, wykorzystaliśmy wszystko co mogliśmy wykorzystać. Co zrobimy na wiosnę? 
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Pierwszy etap inwestycji w Załężu dobiegnie końca. Gdzie będziemy wówczas szukać 

środków? Rozumiem, że można szukać oszczędności, ale proszę mi wierzyć, że 

szukaliśmy ich wszędzie. Skarbnik musi zamknąć budżet. Wysoka Rado, powinniśmy 

zrobić tak jak to zostało przygotowane. Powinniśmy zmusić trochę nauczycieli, by 

pokazali, że im zależy na tych placówkach. Takie stowarzyszenia są i działają bardzo 

dobrze. Dla mnie jako rodzica, brak łączeń w klasie to 80% sukcesu. Wysoka Rado, w 

stowarzyszeniu jakie funkcjonuje w Tarnowcu, wszyscy ,,starzy” nauczyciele zostali. 

Nikt nie został bez pracy. P. Dyrektor podawała przykład placówki, która zaczynała od 

klas 1-3, po czym zwiększono klasy do 1-6. Jeśli nie będziecie tego tłumaczyć rodzicom, 

to ja sam ich nie przekonam. Musimy chyba dorosnąć do tego, że takie rozwiązanie jest 

z korzyścią dla dzieci. Musimy przede wszystkim przekonać do tego rodziców. Dlatego 

apeluję o powołanie komisji ds. oświaty. 

 

Pec Krzysztof – P. Wójcie, wczoraj nie miał kto jechać do Glinika. 

 

Wójt – Wiem, że nie miał kto jechać. Pewne osoby się po prostu obawiają brać na swoje 

barki ten ciężar, obawiają się być odpowiedzialnym. Wysoka Rado, to tutaj widać Wasze 

zaangażowanie i dbałość o dobro dzieci. Moglibyśmy utworzyć stowarzyszenia w tych 

dużych placówkach. Dlaczego nie. Tam dopiero byłyby oszczędności. Proszę mi wierzyć, 

że bardzo dobrze by prosperowały. Nikt by nie miał zastrzeżeń. Są miejscowości, gdzie 

rodzice oddają swoje dzieci do placówek w sąsiedniej miejscowości. Tak jest np. w 

Pielgrzymce. Kilkoro dzieci zostało oddanych do Samoklęsk, kilkoro uczęszcza do 

Zawadki Osieckiej. Nasuwa się pytanie: dlaczego tak jest. Wysoka Rado, nie jest tak 

idealnie, nie jest tak dobrze. Potrzebna tu jest odważna decyzja i śledzenie tego co się 

dzieje. Pewien nadzór nad takimi placówkami możemy sprawować w szczególności w 

sytuacji kiedy udzielimy im dotacji. Możemy wówczas skontrolować taką placówkę, 

zobaczyć jak funkcjonuje. Nadzór mają przede wszystkim rodzice. Wysoka Rado, proszę 

o powołanie komisji doraźnej ds. oświaty. Jeśli komisja dojdzie do wniosku, że nie ma 

sensu, że mimo przekształcenia placówek nie będzie oszczędności, nie będę zabierał 

głosu w tej sprawie. Wszystkim nam chodzi jedynie o to, by nasze dzieci miały edukację 

na jak  najwyższym poziomie. W Tarnowcu jedna z placówek wymieniła w tym roku 

okna. Środki na to przedsięwzięcie  pochodziły z niewykorzystanej subwencji. Dzieci nie 

płacą za żadną zorganizowaną wycieczkę.  
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Przewodniczący Rady – Osobiście jestem za tym, by powołać komisję ds. oświaty, 

która przyjrzy się funkcjonowaniu wszystkich placówek. Na pewno będziemy mądrzejsi. 

Może stwierdzi, że oszczędności będą za niskie i odejdziemy od tego zamiaru. 

 

Wójt – Wysoka Rado, trzy lata temu podejmowaliśmy uchwałę w sprawie 

przekształcenia czterech szkół. Wtedy trzeba było je zlikwidować. Wszystkie okoliczne 

samorządy likwidowały placówki oświatowe a my zgodnie walczyliśmy o ich utrzymanie. 

Nikt o tym nie napisał, ponieważ stawiałoby to inne samorządy w niekorzystnym świetle. 

Taka mała Gmina, taki mały budżet a utrzymali tak małe szkoły. To świadczyło tylko i 

wyłącznie o Radnych. Nikt o tym nie napisał, żadnego artykułu na ten temat. Gmina 

Tarnowiec zlikwidowała trzy duże placówki miesiąc temu. Cały temat przeszedł bardzo 

cicho. Drodzy Państwo, zobaczycie jakie będą artykuły po dzisiejszej Sesji. Trzy lata 

temu uczestniczyłem w zebraniu w Świerchowej, na którym byłem atakowany przez 

Radnego Kiełbasę. Jednak placówka w Pielgrzymce również została przekształcona. 

Byliśmy w tym solidarni. Robiliśmy wszystko, by te szkoły utrzymać jak najdłużej. 

Wracając jeszcze do powołanych oddziałów przedszkolnych, proszę mi wierzyć, żaden 

inny samorząd nie dopuściłby do ich utworzenia. Liczyliśmy na to, że przybędzie dzieci. 

Niestety tylko w Mrukowej zdało to egzamin. W pozostałych oddziałach liczba dzieci 

niestety spadła. Wysoka Rado, musimy patrzeć na wszystkie aspekty. W jednej ze szkół 

została zatrudniona nowa nauczycielką. Cieszy się ogromną aprobatą ze strony zarówno 

dzieci jak i rodziców. O wiele większą niż pozostali pracujący tam nauczyciele. Najmniej 

jednak zarabia, ponieważ jest jedynie stażystką.  

 

Przewodniczący Rady – P. Wójcie za każdą pracę należy się zapłata.  

 

Pec Krzysztof – Owszem należy się zapłata, ale pamiętajmy, że najważniejsze jest 

dobro dziecka. Proszę zwrócić uwagę na to, że stowarzyszenia decydują się tworzyć 

małe klasy, 4-5 –osobowe. Samorząd nie może sobie na to pozwolić, ponieważ koszty 

będą jeszcze wyższe. Proszę jednak o refleksję nad tym, że jeśli decydujemy się dołożyć 

te 500.000 zł do wynagrodzeń to tych środków nie będzie na inne zadania. Tak jest 

skonstruowany budżet. Kiedyś ta sprężyna morze pęknąć. Miejmy tą świadomość. 

Wracając jeszcze do wynagrodzenia za pracę. To nie może być tak, że ten pracuje mniej 

zarabia więcej a ten który pracuje więcej, zarabia mniej. Takie obowiązki narzuca na 

nas ustawodawca. Czy odważycie się Państwo to zmienić? Nie do pomyślenia dla mnie 

była wczorajsza sytuacja, kiedy nie miał kto jechać na spotkanie w sprawie oświaty. Być 
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może jeździcie we własnym zakresie, ale proszę się dzielić swoimi spostrzeżeniami i 

mówić co jest dobre a co złe. Oczekuję od Państwa Radnych deklaracji, nie wiem w jaki 

sposób się w to włączycie, kiedy taką informację dostaniemy. W innym wypadku 

powiedzmy sobie, że nic nie robimy, zostawiamy wszystko w takim stanie jak to jest do 

tej pory i nie udawajmy, że jesteśmy dobrzy przy rodzicach.  

 

Przewodniczący Rady – Na pewno Radni włączą się w pracę  komisji doraźnej ds. 

oświaty i będą pracować nad tym by było przede wszystkim lepiej. Cały czas jest mowa 

o wynagrodzeniach nauczycieli. Wysoka Rado, są dwie strony medalu. Z jednej strony 

jest budżet Gminy, ale z drugiej dobro mieszkańców i dzieci. Jeśli komisja udowodni 

nam, że po analizie całej sytuacji, po konsultacjach z wszystkimi dyrektorami, że nie 

damy tego dalej ciągnąć, będziemy mieć sprawę wyjaśnioną. Dopiero wtedy jesteśmy 

w stanie przekonać rodziców do czegokolwiek. 

 

Pec Krzysztof – Czy Pana zdaniem łączenie klas jest dobrym czy złym rozwiązaniem? 

 

Przewodniczący Rady – Uczyłem w szkole, w której są łączenia i dzieci osiągały 

bardzo dobre wyniki. Jeśli nauczyciel jest do tego przygotowany nie ma żadnego 

problemu. Wszystko również zależy od dzieci i rodziców. Nie każdego można uczyć na 

same szóstki.  

 

Wójt – Mówi Pan o tym, że łączenia są korzyścią.  Nie ,,czepiamy się” nauczycieli a 

jedynie ustawodawcy. Zgadzam się z Panem – każdy za wykonaną pracę musi otrzymać 

wynagrodzenie, ale musi Pan zrozumieć, że w tych czterech placówkach koszty generują 

właśnie wynagrodzenia. Można trochę zaoszczędzić na gazie czy energii elektrycznej, 

ale nic poza tym. Po to zakładane są stowarzyszenia, by zaoszczędzić właśnie na 

wynagrodzeniach nauczycieli. Łączenia to nie jest oszczędność. Jest to dodatkowe 

wynagrodzenie za godziny łączenia.  

 

Przewodniczący Rady – Komisja zostanie powołana i przyjrzy się przez ten rok 

działalności oświatowej.  

 

Janusz Brączyk – Panie Przewodniczący, nie powinien Pan tak usilnie bronić 

wynagrodzenia nauczycieli, bo sam Pan jest nauczycielem. 
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Przewodniczący Rady – Ja nie bronię wynagrodzenia ale ludzi, którzy w tych 

placówkach pracują. Jeśli powstaną stowarzyszenia, to niech one działają. Nauczyciele 

będą pracować za mniejsze pieniądze. Nie zarabiają aż tyle jak się tutaj mówi po 5.000 

zł.  

 

Wójt – Uczy Pan w placówce w Mrukowej. Gdyby na dzień dzisiejszy zapadła decyzja, 

że tworzymy stowarzyszenie. Czy nauczyciele podejmą się tego? 

 

Przewodniczący Rady – Na ten temat muszą się wypowiedzieć również rodzice. 

 

Pec Krzysztof – mamy chwilę czasu więc podyskutujmy na ten temat.  

 

Przewodniczący Rady – Będzie stworzona odpowiednia komisja, która zajmie się tym 

tematem.  

 

Pec Krzysztof – Nie możemy teraz podyskutować ? 

 

Przewodniczący Rady – Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych konkretnych danych. 

Dlaczego nie rozmawiamy z wszystkimi nauczycielami? 

 

Pec Krzysztof – Jeśli poświęcicie nam teraz pół godziny i zadacie nam pytania, na które 

będziecie  chcieli znać odpowiedzieć, my na kolejną Sesję przygotujemy Państwu 

materiały.  

 

Mastej Stanisław – W niedzielę mieliśmy zebranie z rodzicami. Głównym poruszanym 

tematem był temat właśnie temat stowarzyszeń. To nie jest tak, że my nic nie robimy 

w tym temacie. Główny zarzut zarówno ze strony rodziców jak i P. Dyrektor był związany 

z tym, że wszystko się dzieje po prostu za szybko. Powiedzieliśmy wyraźnie, że to 

ostatnio rok kiedy placówka funkcjonuje w takiej formie. W mojej ocenie i w mojej 

opinii, P. Dyrektor przyjęła do wiadomości, że to nie przelewki. Osobiście nie mam 

żadnych wątpliwości co cyfr i wyliczeń. |To nie budzi żadnych wątpliwości.  

 

Wójt – Jakie Pan odniósł wrażenie, czy P. Dyrektor i nauczyciele podjęliby się tego 

zadania? 
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Wygonik Kazimierz – Wszystko wyglądałoby inaczej, gdyby cała sprawa została 

wytłumaczona rodzicom tak jak dzisiaj, by wszyscy zrozumieli, że w momencie 

utworzenia stowarzyszenia, szkoła nadal pozostanie w Załężu i będzie nadal 

funkcjonowała.  

 

Pec Krzysztof – Pewne rzeczy podejmuje rada Gminy. Jeśli ich nie wytłumaczymy 

Radnym to rodzicom ani tyle.  

 

Daniel  Żarnowski – 5-ego lutego była Sesja, po której dyskutowaliśmy na temat 

szkół. Minęło 12 dni i znów poruszamy ten temat. Ja też rozmawiałem z różnymi ludźmi. 

Kiedy mówię ludziom, że nauczyciele u nas zarabiają 225.000 zł to każdy otwiera oczy. 

Tutaj chodzi przede wszystkim o czas. Gdybyśmy na ten temat rozmawiali 30 grudnia. 

Mielibyśmy ponad miesiąc czasu. Dzisiaj  na sesję przychodzą rodzice. Wycofujemy 

cztery uchwały. Większość z nich nie zrozumiała na czym to przekształcenie ma polegać.  

 

Pec Krzysztof – Najważniejsze jest to, że podjęcie uchwały intencyjnej dawało nam 

ten czas.  

 

Wójt – Wymóg ustawowy nakazywał podjąć takie uchwały do końca lutego. Po 

dzisiejszej Sesji miały pójść zawiadomienia do rodziców, ale to o niczym jeszcze nie 

świadczyło. Po podjęciu tych uchwał mielibyśmy 2 miesiące czasu na konsultacje i 

rozmowy.  

 

Daniel Żarnowski – Trzeba to było wytłumaczyć wszystkim. Nie każdy to zrozumiał.  

 

Pec Krzysztof – To był ten czasu, by właśnie wszystkim wytłumaczyć.  

 

Wójt – W Tarnowcu też najpierw podjęli uchwałę intencyjną a dopiero potem 

organizowali spotkania. Ustalmy termin kiedy mamy zacząć u nas te spotkania. Od 

października, września? 

 

Mróz Zbigniew – Wysoka rado, pamiętacie jak powiedziałem na ostatniej Sesji: 

Panowie źle zaczęliśmy. Trzeba zacząć od rodziców.  

 

Wójt – Rozmawiał Pan z rodzicami w międzyczasie? 
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Mróz Zbigniew – Tak, rozmawiałem. Gdyby to zaczęte tak jak pan mówi. Wiadomo 

jaka sytuacja przy organizowaniu budżetu. Zacznijmy rozmowy już w grudniu. Zróbmy 

spotkania. Do pewnych rzeczy naprawdę nie trzeba przekonywać. Wierzę w to, że nie 

byłoby tej sytuacji jaka ma miejsce teraz. Rodzice muszą się zapoznać z tematem. Jak 

to będzie funkcjonować, jak działać. To jest tak jak radny Daniel tutaj mówi. Rodzice 

nie wiedzą co to jest uchwała intencyjna. 

 

Pec Krzysztof – To, że rodzice nie rozumieją pewnych kwestii to jest zrozumiałe, ale, 

że Radni to popierają i utwierdzają ich w tym to jest to nie do pomyślenia.  

 

Mróz Zbigniew – Ci ludzie muszą wiedzieć co stanie się z tymi dziećmi. Czy w Osieku 

jest wystarczająco dużo miejsca, by ich przyjąć? To wszystko muszą rodzice wiedzieć.  

 

Wójt – Panie Radny, ja nie dopuszczam myśli, że dzieci ze Świerchowej pójdą do 

Osieka. Gdyby się Pan choć trochę zainteresował, przyszedłby Pan do GZEAS-u czy 

Dyrektora Ciureja i dowiedziałby się Pan, że taka możliwość istnieje. Mamy 

wystarczająco dużo miejsca. W przypadku likwidacji czterech szkół z klasami 1-3 

wszystkie trzy placówki, które funkcjonują są w stanie przyjąć wszystkie dzieci.  

 

Mróz Zbigniew – To wszystko powinno zostać powiedziane. 

 

Wójt – To są rzeczy ewidentne, nad którymi nie ma dyskusji. Oczywistym jest przecież, 

że jeśli planujemy takie działania to musimy zapewnić tym dzieciom odpowiednią 

edukację. Wysoka Rado trzeba iść w tym kierunku, by utrzymać te szkoły, ale w formie 

stowarzyszeń. Mam jedynie obawy co do Załęża, gdzie dzieci odchodzą do Dębowca.  

 

Kiełbasa Marek – Jeśli powstaną stowarzyszenia w Załężu i Świerchowej dzieci, które 

uczęszczają do placówki w Osieku mogą wrócić. Wówczas w Osieku zostaną małe klasy, 

dlatego należałoby się zastanowić czy i tam nie założyć stowarzyszenia.  

 

Wójt – To wszystko musi wejść w życie, by zobaczyć jak to w rzeczywistości 

funkcjonuje.  
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Pec Krzysztof – Są możliwe dwa scenariusze. Jeden zakłada, że przekonujemy 

rodziców do utworzenia stowarzyszeń. Podejmujemy uchwałę i wszyscy Radni zgodnie 

głosują za jej podjęciem. Drugi scenariusz zakłada podjęcie uchwały intencyjnej. Jeśli 

konsultacje z rodzicami nie przyniosą efektu wszyscy radni zgodnie głosują nad 

odrzuceniem uchwały.  

 

Daniel Żarnowski – Musimy wziąć pod uwagę jedno, jeśli do rodziców przyjdzie 

informacja o zamiarze likwidacji szkół czy oni zrozumieją ten temat jak Pan? Otóż nie.  

 

Pec Krzysztof – Alle jeśli ten rodzic za chwilę dostanie informację, że będzie 

organizowane w tej sprawie zebranie, to może wówczas go przekonamy .  

 

Mróz Zbigniew – Kiedy trzy lata temu przeprowadzano przekształcanie czterech szkół 

wyraźnie powiedziano, że nie będziemy likwidować tych placówek. 

 

Wójt – Owszem mówiliśmy, że będziemy dążyć do tego, by je nie zlikwidować, dlatego 

teraz je przekształcamy i dążymy do utworzenia stowarzyszeń. Przypomnę Wam 

wszystkim jak przy przekształceniu placówek każdy z Dyrektorów zapewniał, że 

nadchodzi wyż demograficzny. Według tego dokonywało się szacunków. Gdzie są te 

dzieci? 

 

Mróz Zbigniew – Proszę mi tego naprawdę nie tłumaczyć, bo ja to wszystko 

przeszedłem.  

 

Mastej Stanisław – Chciałbym się odnieść do wypowiedzi p. Skarbnika na temat czasu 

jaki mielibyśmy na konsultacje poi podjęciu uchwały intencyjnej. Proszę mi powiedzieć, 

kiedy była taka sytuacja, że konsultacje były przeprowadzane po uchwale intencyjnej? 

 

Wójt – To Pan był wcześniej Radnym, więc to Pan powinien to wiedzieć. Wysoka Rado, 

czekam na wasze propozycje dotyczące oszczędności. Poszukajmy je na innych 

szkołach. Nie wiem czy pamiętacie sytuację kiedy obniżyliśmy do ½ etatu wszystkim 

sprzątaczkom prócz Pani zatrudnionej w szkole Podstawowej w Pielgrzymce. Miała mieć 

pełen etat przez 1 rok a ciągnie się to do tej pory. Mieliście przecież tutaj P. Dyrektor. 

Dlaczego nie zapytaliście się jej co się dzieje? 
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Marek Kiełbasa – Dobrze pamiętam tą sytuację. Chodziło o to, że za rok Pani 

zatrudniona w Pielgrzymce miała odejść na emeryturę. Tylko dlatego wyraziliśmy na to 

zgodę.  

 

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, przed naszą dzisiejszą dyskusją rozmawiałem z osobą 

z Glinika Nowego, która stwierdziła, że rodzice są teraz o wiele bardziej zadowoleni. 

Tam rodzice mają prawo głosu i naprawdę decydują. Nauczyciele mają zupełnie inne 

podejście zarówno do ucznia jak i rodzica. Osobiście jestem przed wyborem szkoły dla 

swojego dziecka. Dziwnym jest dla mnie to, że rodzice wybierając szkołę dla swojego 

dziecka wybierają tą , która jest najbliżej ich miejsca zamieszkania. Uważam, że dzisiaj 

rodzice myślą nieco inaczej. Biorą pod uwagę to, jaka jest szkoła, jaka kadra , jakie 

wyposażenie. 

 

Marek Kiełbasa – Daliśmy sobie rok czasu na analizę tematu. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś inne wnioski? 

Nie ma 

Obrady sesji zakończono o godz. 11.59. 

 

Protokołowała: Monika Władyka 


