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Protokół Nr IV/2015 

z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 05 lutego 2015 roku 

 

Padło pytanie Przewodniczącego Rady: Czy obrady dzisiejszej Sesji będą 

nagrywane? 

11 Radnych było ,,ZA” 

3 Radnych był ,,PRZECIW” 

Obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane 

 

Ad.1. Otwarcia IV. 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  

14 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) Marek Kiełbasa – Świerchowa 
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12) Zbigniew Mróz - Świerchowa 

13) Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

14) Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka  

 

Nieobecny na Sesji Radny: Stanisław Mastej – Załęże. 

 

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

1. Janusz Bilski – sołtys wsi Mrukowa 

2. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski 

3. Tadeusz Zawisza – Osiek Jasielski 

4. Pykosz Mariusz - Wójt Gminy 

5. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu 

6. Pec Krzysztof - Skarbnik Gminy 

 

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad 

przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

5. 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. 

6. Interpelacje radnych 

7. Wolne wnioski i zapytania 

8. Zakończenie Sesji 
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Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, na wniosek Wójta chciałbym 

wprowadzić dodatkowy punkt w dzisiejszym porządku obrad: Podjęcie uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki o nr ew. 571/3 położonej  

w obrębie Załęże, objętej KS1J/000/38516/7 o powierzchni 424 m2 na rzecz 

Gminy z przeznaczeniem pod drogę.  Proponuję ją umieścić po pkt. 5.  

Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie porządek obrad poszerzony  

o pkt.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki 

o nr ew. 571/3 położonej w obrębie Załęże, objętej KS1J/000/38516/7 

o powierzchni 424 m2 na rzecz Gminy z przeznaczeniem pod drogę. 

Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

O godz. 13.14 do obrad Sesji dołączył Radny Stanisław Mastej 

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział 15 Radnych. 

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, Kierownik Gminnego Zakładu 

Komunalnego nie mógł być dzisiaj obecny na Sesji, dlatego proszę o zabranie 

głosu przez Wójta. 

 

Wójt – Wysoka Rado, do tej pory stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych były 

ustalane wraz z taryfami. Aktualnie musimy podjąć odrębną uchwałę. 

Poszczególne stawki opłat zostały zaproponowane w następującej wysokości: 

a) opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości: 

14,08 zł za 1 m3, 

b) transport nieczystości ciekłych: 

I strefa do 3 km – 50,93 zł/1 kurs, 
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II strefa od 3 km do 8 km – 78,70 zł/1 kurs, 

III strefa od 8 km do 12 km – 92,59 zł/1 kurs, 

IV strefa powyżej 12 km – 120,37 zł /1 kurs. 

I strefa to miejscowości położone najbliżej zlewni ścieków: Osiek Jasielski, 

Zawadka Osiecka, Świerchowa oraz Czekaj. II strefa to pozostałe sołectwa  

a więc: Mrukowa, Pielgrzymka, Załęże, Samoklęski.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

 

Piotr Wojdacz – Rozumiem, że wcześniejsze stawki ujęte były w taryfie.  

 

Wójt – Tak, przy czym aktualnie musi zostać podjęta odrębna uchwała.  

 

Wojdacz Piotr – Czy możemy dopłacać do stawek? 

 

Wójt – Niestety nie możemy.  

 

Mróz Zbigniew – Rozumiem, że stawka 14,08 zł odnosi się jedynie do 1m3 

ścieków. Do tego należy doliczyć stawkę za transport. 

 

Wójt – Tak. Stawka za transport jest uzależniona od strefy, do której należy 

dane sołectwo. Jako przykład mogę podać Gminę Skołyszyn, gdzie za 

opróżnienie oraz transport 5 m3 ścieków obowiązuje aktualnie stawka wynosząca 

164 zł brutto. W Gminie Tarnowiec za taką usługę obowiązuje opłata w kwocie 

183 zł.  

 

Mróz Zbigniew – Kto może transportować ścieki? Czy osoba prywatna może 

świadczyć takie usługi? 

 

Krzysztof Pec – Każdy kto posiada koncesję na wykonywanie tego rodzaju 

działalności może świadczyć takie usługi. Na dzień dzisiejszy Gminny Zakład 

Komunalny posiada takie zezwolenie.  
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Mróz Zbigniew – Ale GZK nie posiada beczkowozu. 

 

Pec Krzysztof – Aktualnie GZK wypożycza go z SKR-u. 

 

Tadeusz Gumienny – Dlaczego nie możemy dopłacić do tych opłat? 

 

Wójt – Prawnie jest to po prostu niedopuszczalne.  

 

Tomasz Źrebiec – Od kogo można uzyskać tego rodzaju koncesję? 

 

Pec Krzysztof – O taką koncesję na pewno trzeba się ubiegać w SANEPID-e.  

 

Wójt – Trzeba mieć również odpowiedni sprzęt, ale to wynika już z samego 

charakteru działalności.  

 

Władysław Świątek – Jeśli  sam na własne ryzyko przewiozę ścieki do zlewni, 

to czy w takim przypadku GZK odbierze mi je? 

 

Pec Krzysztof – Tak, powinien odebrać. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę o spokój! 

 

Gumienny Tadeusz – Dlaczego do kanalizacji możemy dopłacać a w tym 

wypadku nie ma takiej możliwości? 

 

Wójt – Tłumaczyłem. Aktualnie, nie możemy tego zrobić. Nie pozwalają nam na 

to stosowne przepisy prawne. Była taka możliwość w sytuacji gdy stawki były 

zawarte w taryfach. Aktualnie weszły nowe przepisy, które zakazują Gminom 

dopłacać do tego rodzaju usług. 

 

Gumienny Tadeusz – Jak ta sytuacja wygląda w przypadku szkół? 
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Wójt – Do szkół też nie dopłacamy.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są jeszcze jakieś 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 

ciekłych. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

12 Radnych było ,,ZA” 

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”. 

 

Ad. 5 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 - Konieczność podjęcia tej uchwały wynika z tego, iż Regionalna 

Izba Obrachunkowa stwierdziła uchybienia w uchwale podejmowanej w grudniu, 

które należy po prostu usunąć. W głównej mierze wynikają one z tego, że duży 

nacisk kładzie się aktualnie na objaśnienia do WPF. Obecnie wymaga się, by 

objaśnienia pomagały Radnym lepiej zrozumieć WPF. Jak Państwo zauważyli,  

w objaśnieniach do WPF opisuje się dochody i wydatki bieżące i majątkowe, 

założenia do rozchodów, przychodów i prognozy długu. W analizie dochodów 

pokazujemy planowane dochody w latach objętych prognozą długów, w naszym 

przypadku do 2027 roku. Planujemy, że wzrost wyniesie około 2 – 3 %  

w poszczególnych latach. Sytuacja gospodarcza jest trudna do przewidzenia. Co 

pewien czas pojawiają się różnego rodzaju korekty. Na wielkość naszych 

dochodów bieżących ma wpływ ogólna sytuacja gospodarcza kraju, w tym 

poziom PKB. W przypadku wydatków zakładamy, że będą uzależnione  

od dochodów. Od bodajże 2012 roku budżet musi być tak konstruowany, by 

wydatki bieżące nie przewyższały dochodów. Musi zostać zachowana równowaga 



7 

budżetowa. W wydatkach majątkowych zakładamy zakończenie tych zadań, 

które są realizowane, czyli montaż kolektorów słonecznych oraz przebudowę 

Domu Ludowego w Załężu. Prognoza obejmuje również inwestycje przyszłe 

głównie w zakresie ochrony środowiska, czyli dalsza rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej bądź wodociągów.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, 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 podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki  

o nr ew. 571/3 położonej w obrębie Załęże, objętej KS1J/000/38516/7 

o powierzchni 424 m2 na rzecz Gminy z przeznaczeniem pod drogę. 

  

Wójt – Wysoka Rado, podjęcie tej uchwały jest podyktowane koniecznością 

podjęcia przez Gminę dalszych działań dotyczących przejęcia działki od osoby 

fizycznej. Wysoka Rado, by wyremontować część drogi gminnej musimy przejąć 

nieruchomość przyległą do drogi, aby wykonać jakikolwiek remont. Jest 

przygotowana mapa z projektem podziału. Po wstępnym podziale mamy przejąć 

424 m2 na rzecz Gminy z przeznaczeniem pod pas drogowy. Chodzi tu o słynne 

osuwisko w miejscowości Załęże, które ciągnie się od lat. Aby przystąpić do 

podpisania kontraktu i aktu notarialnego wymagana jest uchwała Rady Gminy. 

Pewne roboty musimy wykonać, ponieważ na dzień dzisiejszy droga jest 

nieprzejezdna.  

 

Przewodniczący Rady -   Wysoka Rado, czy są pytania? 
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Wygonik Kazimierz – Jest to działka przylegająca do drogi przy której jest 

osuwisko. Aby wyremontować pas drogowy, musimy zabezpieczyć osuwisko, a 

nie możemy tego zrobić, ponieważ to działka prywatna.  

 

Świątek Władysław – Podejmujemy uchwałę w sprawie nabycia działki. Chodzi 

tu o zakup nieruchomości czy przekazanie na rzecz Gminy? 

 

Wójt -  Oczywiście Gmina za Tą działkę będzie musiała zapłacić.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie działki o nr ew. 571/3 położonej w obrębie Załęże, objętej 

KS1J/000/38516/7 o powierzchni 424 m2 na rzecz Gminy  

z przeznaczeniem pod drogę. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 13 Interpelacje radnych 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są interpelacje? 

 

Mróz Zbigniew – Chciałbym poruszyć kwestię wjazdu na most w miejscowości 

Świerchowa. Dwa samochody nie mogą wjechać równocześnie na most. 

Najprawdopodobniej należy postawić znak z pierwszeństwem. Tam może dojść 

naprawdę do wypadku. Rozmawiałem na ten temat w Powiecie, ale powiedziano 

mi wyraźnie, że zarządcą drogi jest Gmina Osiek Jasielski  i do niej należy 

wykonanie tego zadania. Chciałbym również zwrócić uwagę na drogę biegnącą 

od ronda w Osieku Jasielskim, która na niewielkim odcinku wymaga remontu.  
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Ad. 14 Wolne wnioski i zapytania 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś wnioski? 

 

Marek Kiełbasa – Czy mogę uzyskać informację, jakie drogi zostały zgłoszone 

do remontu z tzw. środków powodziowych a jakie z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych? 

 

Wójt – Do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych termin mija 15. lutego. Zostały 

zgłoszone dwie drogi. Jedna z nich to odcinek w Świerchowej - ,,DO ŹRÓDEŁKA”. 

Druga droga to odcinek w Zawadce Osieckiej prowadząca do pól. Innych zadań 

nie zgłaszamy, ponieważ pula środków jest ograniczona. Z tzw. środków 

powodziowych została zgłoszona droga w miejscowości Samoklęski. 

 

Świątek Władysław – Jeśli mówicie o mostach, chciałabym zwrócić uwagę na 

most na potoku Cieśmionka. Jest w opłakanym stanie. Oby nie doszło tam kiedyś 

do nieszczęśliwego wypadku.  

 

Wójt – Sołtys z Osieka Jasielskiego zabiegał o ten most jeszcze w ubiegłym 

roku. Musimy spojrzeć na to zadanie realnie. Most służy trzem miejscowościom: 

Czekajowi, Zawadce Osieckiej i Samoklęskom. Może wszystkie trzy sołectwa 

dojdą do porozumienia i wspólnie zrealizują tą inwestycję.  

 

Marek Kiełbasa – Zbliża się okres wyborów sołeckich. Czy ma Pan już określony 

termin? 

 

Wójt – Ustaliliśmy dwa terminy wyborów: 22 marzec oraz 12 kwiecień. Pierwsze 

kalendarze wyborcze zostaną opublikowane w najbliższy poniedziałek.  

 

Przewodniczący Rady – Należałoby zastanowić się nad znakiem przed 

wjazdem na most w miejscowości Świerchowa. Tamten zakręt jest faktycznie 

bardzo niebezpieczny. 



10 

 

Pec Krzysztof – Przecież to jest droga dwujezdniowa.  

 

Marek Kiełbasa – Jeśli mówimy o jakimkolwiek znaku, należy brać pod uwagę 

zmianę organizacji ruchu.  Tam jest naprawdę bardzo niebezpiecznie. Jeśli  jedzie 

ktoś obcy z dużą prędkością nie wiedząc o tym, że zakręt ma jakieś 90 stopni, 

może bardzo źle skończyć.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Obrady sesji zakończono. 

 

Protokołowała: Monika Władyka 


