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Protokół Nr VIII/2015 

z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 29 kwietnia 2015 roku 

 

 

Ad.1. Otwarcia VIII. 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.   

 

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) Zbigniew Mróz – Świerchowa 

13) Marek Kiełbasa – Świerchowa  

14) Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

15) Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka  

 

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 
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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:  

 

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. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Osiek Jasielski. 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski    

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014”. 

8. 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 

9. Interpelacje radnych 

10. Wolne wnioski i zapytania 

11. Zakończenie Sesji 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, pooddaję pod głosowanie porządek obrad  

Kto jest za przyjęciem porządku obrad ? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado, protokół Nr VI/2015 z dnia 17 marca 2015 rok 

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 Sesji Nr VI/2015 ? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr VI/2015. 
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Kto jest za przyjęciem protokołu? 

14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado, protokół Nr VII/2015 z dnia 31  marca 2015 

rok 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 Sesji Nr VII/2015 ? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr VII/2015. 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

13 Radnych było ,,ZA” 

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO 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 

 

Ad. 6 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Osiek 

Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady - Każdy z Radnych otrzymał przygotowaną informację wraz z 

zawiadomieniami na Sesję. Czy są pytania, uwagi, sugestie? 

Nie ma 

 

Ad. 7 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski    

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014”. 

 

Przewodniczący Rady – Jak co roku, mamy do zatwierdzenia sprawozdanie z 

realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski   z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie za rok 2014”. Każdy z Radnych otrzymał przygotowane 

sprawozdanie wraz z zawiadomieniami na Sesję, dlatego mógł się zapoznać z 

informacjami zawartymi w opracowaniu. Czy są pytania? 

Nie ma 

 

Ad. 8 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 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, proszę P. Skarbnika o wyjaśnienie uchwały. 

 

Pec Krzysztof – Zmiany budżetowe dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 

19.134,99 zł. Są one związane z odsetkami oraz nienależnie pobranymi świadczeniami. 

Pozostałe dochody związane są z  

- wynajmem obiektów w Gimnazjum – 1.567 zł 

- zwrot środków wydatkowanych wcześniej na  obchody 120-lecia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Osieku Jasielskim.  

Kwota jaką pozyskało Gimnazjum, została przekazana P. Dyrektor na pokrycie swoich 

wydatków. Świadczenia, które podlegały zwrotowi zostały przekazane do Urzędu 

Wojewódzkiego. Uzupełniono również wkład własny na stypendia dla uczniów, 

realizowanych przez GOPS w Osieku Jasielskim. Jest to kwota 19.750 zł, która w części 

została pokryta z refundacji środków, które wcześniej zostały wydatkowane na program 

współfinansowane z Unii Europejskiej, natomiast kwota 10.412,61 zł została 

przesunięta z ,,zakupów” w Szkołach Podstawowych.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Policji w sprawie 

zakupu samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej w Jaśle. Komendant prosił 

wszystkie samorządny naszego powiatu o kwotę 35.000 zł. Wychodzi około 0,50 zł na 

jednego mieszkańca. Gdyby Wysoka Rada zatwierdziła proponowane zmiany, można by 

jeszcze tę kwotę wprowadzić do uchwały. 

 

Piotr Wojdacz- Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi zakłada pewną pulę z 

przeznaczeniem na pomoc dla Policji. Może te środki można byłoby wykorzystać? 
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Wójt – Ze środków zapisanych w Programie korzysta Komisariat w Nowym Żmigrodzie 

i przeznacza je m.in. na patrolowanie. Nie możemy ich przeznaczyć na inne cele i 

zadania. 

 

Marek Kiełbasa – Czy koniecznie dzisiaj musimy podjąć decyzję o przeznaczeniu tych 

środków dla Policji? 

 

Sylwia Twardzik – Tak, dzisiaj upływa termin. 

 

Pec Krzysztof – Kwota 2.000 zł nie jest wysoka. Gdyby to nie był nowy dział i paragraf, 

do przekazania tej sumy wystarczyłoby zarządzenie Wójta.  

 

Piotr Wojdacz – Składam wniosek formalny o przeznaczenie kwoty 2.000 zł na pomoc 

dla Komendy Powiatowej Policji celem zakupu samochodu patrolowego. 

 

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie wniosek Radnego Wojdacza. 

Kto jest za przyjęciem wniosku o przekazanie 2.000 zł na pomoc dla Komendy 

Powiatowej Policji w Jaśle? 

14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

Przewodniczący Rady – 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? 

14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

O godz. 13.50 ogłoszono przerwę  

Obrady Sesji wznowiono o godz. 14.05 

Do obrad Sesji dołączył. P. Antoni Marchewka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 

Osieku Jasielskim. 
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Ad. 5 Interpelacje radnych 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są interpelacje? 

Nie ma 

 

Ad. 6 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Wójt – Wysoka Rado, jak zapewne wiecie, miasto Jasło przygotowuje się do obchodów 

uroczystości 650-lecia powstania. Musimy stworzyć drużynę, która będzie 

reprezentować naszą Gminę.  

 

P. Antoni Marchewka – Dyrektor GOK w Osieku Jasielskim odczytał regulamin Turnieju 

Integracyjnego ziemi jasielskiej o puchar 25-lecia samorządu terytorialnego.  

 

Przewodniczący Rady  odczytał pismo skierowane do rąk wszystkich Radnych, którego 

nadawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,BET_STAL” Zenon Strugała.  

 

Janusz Brączyk – Kiedy to pismo wpłynęło? 

 

Przewodniczący Rady – Pismo wpłynęło 2. kwietnia br. Skierowane zostało do rąk 

wszystkich Radnych, więc jeśli ktoś z Wysokiej Rady chce otrzymać jego kserokopię, 

proszę zgłosić się do Biura Obsługi.  

 

Wróbel Wojciech – Przypomnę Państwu, że jeszcze za poprzedniej kadencji rady 

Gminy, P. Zenon Strugała skierował skargę, zarzucając, że w skutek działalności P. Wójta 

nie zostały wypłacone P. Strugale środki z tytułu robót dodatkowych związanych z 

budową kompleksu sportowego. Jednocześnie, P. Strugała poinformował o tym fakcie 

Prokuraturę Okręgową w Krośnie, Prokuraturę Rejonową w Jaśle, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego,  które zawiadomiło Marszałka Województwa Podkarpackiego. W związku 

z powyższym zostały wszczęte różnego rodzaju kontrole i różnego rodzaju 

postępowania. Jeśli chodzi o postępowanie, które było prowadzone przez Marszałka 

Województwa Podkarpackiego, kontroli zostało poddane całe postepowanie 

przetargowe, w wyniku którego została wybrana oferta P. Zenona Strugały. W tej chwili 

P. Strugała łączy wynik kontroli przeprowadzonej przez P. Marszałka bezpośrednio z jego 

sprawą. Twierdzi, że stwierdzone naruszenia podczas postępowania o udzielenie 

zamówień publicznych miało bezpośredni wpływ na jego sytuację w tym postępowaniu. 
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Nie dopowiada tego, ale ustalenia kontroli potwierdzają, że należy mu się 

wynagrodzenie dodatkowe. Co jest prawdą. Kontrola przeprowadzona przez Marszałka 

Województwa Podkarpackiego wykazała faktycznie trzy błędy. Tak przynajmniej uznali 

kontrolujący. Pierwszy zarzut dotyczy niedokładnego opisania przedmiotu zamówienia. 

Zatem przedmiot zamówienia był opisany niejednoznacznie, niewyczerpująco i nie 

uwzględnia wszystkich okoliczności. Z tym zarzutem Gmina Osiek Jasielski się zgadza. 

Po sporządzeniu protokołu kontrolnego zostały złożone zarzuty właśnie w zakresie tego 

artykułu. Następnie nie został podpisany protokół kontrolny. Gmina do chwili obecnej 

nie zgadza się ze stanowiskiem instytucji kontroli, w szczególności z uwagi na to, że nie 

został wskazany żaden przepis prawa, który nakazywałby opisanie przedmiotu 

zamówienia w taki sposób jak uważają kontrolujący. Zdaniem Gminy, przedmiot 

zamówienia był opisany prawidłowo, być może nie był opisany szczegółowo, ale był ten 

minimalny element, który być powinien przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia 

czyli projekt budowlany. Przedmiot zamówienia wskazywał jednoznacznie, że przedmiot 

zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Chcę podkreślić, że 

wpłynęły żadne zastrzeżenia, pytania i wątpliwości. Zarzut drugi dotyczy naruszenia art. 

144 ust. 1 w zw. Art. 140 ust.1. Kontrolujący bowiem stwierdzili, że Gmina Osiek 

Jasielski naruszyła ustawę w ten sposób, że zmieniła umowę w trakcie jej trwania. Jest 

to oczywista nieprawdą, dlatego, że Gmina zawsze podkreślała, że nigdy nie zmieniała 

warunków umowy. Gdyby to zrobiła byłaby zobligowana wypłacić P. Strugale dodatkowe 

wynagrodzenie za prace dodatkowe. W tym zakresie również zostały wniesione zarzuty, 

które nie zostały uwzględnione przez urząd Marszałkowski, w związku z powyższym nie 

został podpisany protokół pokontrolny. Trzeci zarzut instytucji kontrolującej to 

naruszenie art. 25 ust. 1 poprzez żądanie od wykonawcy oświadczeń lub dokumentów, 

które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Z tym argumentem Gmina 

się zgodziła. Faktycznie był wówczas popełniony błąd na etapie postępowania, jednak 

nie miał on wpływu na samo wyłonienie wykonawcy. W naszej ocenie błąd faktycznie 

miał miejsce, jednak nie miał on formalnego przełożenia na wynik postępowania. Żaden 

wykonawca nie kwestionował czynności zamawiającego w toku postępowania. W 

związku z powyższym Gmina nie przyjmuje stanowiska instytucji kontrolującej i odesłała 

niepodpisany egzemplarz protokołu pokontrolnego i obecnie oczekuje na stanowisko 

Marszałka Województwa Podkarpackiego. Odnosząc się natomiast bezpośrednio do 

pisma P. Strugały z 2. kwietnia br., w którym prosi o wyjaśnienie i poinformowanie 

dlaczego w tak ważnej dla niego sprawie jak również dla finansów Gminy Osiek Jasielski 

kwestii, Rada Gminy nie dopatrzyła się wskazywanych przez skarżącego uchybień. 

Skarga, która wpłynęła do Gminy, nie dotyczyła tej kwestii. P. Strugała mówił o art. 144, 
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ale mówił o nim po to, by mu wypłacić dodatkowe wynagrodzenie, czyli by zmienić 

umowę. P. Marszałek zarzucił nam, żeśmy nie wypłacili , ale jednocześnie zmienili 

umowę. Materia jest ta sama, ale tylko i wyłącznie w zakresie tego, że P. Strugała 

wykonywał te same roboty a oni je współfinansowali, a sprawa pomiędzy Gminą a 

Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w zakresie środków unijnych i tego sporu, 

w którym obecnie jesteśmy nie ma żadnego wpływu na sprawy P. Strugały. To są dwie 

odrębne rzeczy. Finansowanie środków unijnych a roszczenia wykonawcy względem 

Gminy są dwiema różnymi rzeczami. W kwestii stwierdzonych  nieprawidłowości  

chciałem podkreślić, że nie jest to decyzja prawomocna a jest to jedynie stanowiska P. 

Marszałka. Nie było to rozstrzygnięte w żaden sposób. We wszystkich terminach Gmina 

podtrzymała swoje zarzuty i zastrzeżenia co oznacza, że jesteśmy w aktywnym sporze 

z P. Marszałkiem w tej sprawie. Nie ma rozstrzygnięcia kto ma rację. Zarzuty jakie 

Gmina postawiła zawierają odniesienie prawne do poszczególnych zastrzeżeń i 

interpretacja poszczególnych przepisów, bogate orzecznictwo, które jest przytoczone, 

że Gmina mogła zrobić tak a nie w inny sposób. To wszystko tak naprawdę wynika z 

interpretacji przepisów unijnych. Na tą chwilę więc, nie ma podstaw do uznania, że to 

w jakikolwiek sposób wiąże Gminy do zapłaty jakichkolwiek środków.  Nawet gdybyśmy 

doszli do samego końca postępowania i Gmina by przegrała, to nie wpłynie w żaden 

sposób na obowiązek wypłaty przez nas P. Strugale wypłaty wynagrodzenia. P. Strugała 

wnosi o poinformowanie dlaczego Państwo nie dopatrzyliście się żadnych naruszeń. Z 

prawnego punktu widzenia i w mojej ocenie prawnej nie wnosi nic nowego do sprawy 

dlatego, że nie wiąże się ze skargą, którą złożył Pan Strugała. Ma ona podobną materię, 

niby dotyczy tego samego, aczkolwiek z prawnego punktu widzenia skarga P. Strugały 

dotyczyła sporu Gminy  i P. Strugały w zakresie możliwości wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia a sprawa, którą teraz przedkłada Radzie Gminy dotyczy 

współfinansowania realizacji przedmiotu zamówienia ze środków unijnych, a więc dwóch 

różnych rzeczy. Etap sprawy dotyczącej  sporu P. Strugały w zakresie możliwości wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia był prowadzony przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie i 

został dwukrotnie umorzony. W chwili obecnej P. Strugała złożył subsydiarny akt 

oskarżenia. Ja Państwu przybliżę na czym polega cała ta procedura. P. Strugała 

kilkakrotnie wspominał, że został w tej sprawie złożony akt oskarżenia. Nie dopowiada 

jednak tego, że złożył prywatny akt oskarżenia podpisany przez jego prawnika a 

Prokuratura się do tego nie przychyla. Postępowań jest na tyle dużo, że bardzo łatwo 

jest tutaj wprowadzić w błąd opisując poszczególne jego elementy. W zakresie sporu P. 

Strugały z Gminą Osiek J. i w zakresie wypłaty wynagrodzenia dodatkowego złożono 

subsydiarny akt oskarżenia. Polega to na tym, że: P. Strugała złożył do Prokuratury 
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zawiadomienie, że poprzez celowe takie sporządzenie tego przetargu, żeby doprowadzić 

do wyłudzenia środków, czyli Gmina celowo nie ujawniła wszystkich okoliczności tylko 

po to, by P. Strugała zrobił za mniejsze pieniądze ten przetarg a my bardzo dobrze 

wiedzieliśmy, że trzeba będzie ponieść o wiele większe nakłady. P. Strugała złożył 

zawiadomienie, Prokuratura Okręgowa w Krośnie podjęła postępowanie w sprawie 

jednak postanowiła sprawę umorzyć i nie ma przesłanek do postawienia komukolwiek 

zarzutów. P. Strugała złożył zażalenie na to postanowienie i Sąd Okręgowy w Krośnie 

stwierdził, że zażalenie jest słuszne, ale nie dlatego, że P. Strugała ma rację, ale dlatego, 

że P. Strugała w toku postępowania złożył wniosek, by przesłuchać dodatkowo trzech 

świadków a Prokuratura uznała, że przesłuchanie nic nie da i w konsekwencji Sąd ich 

nie przesłuchał. Sąd jednak stwierdził, że należy tych trzech świadków przesłuchać i 

wrócił Prokuratowi sprawę do ponownego rozpoznania. Prokuratura przesłuchała 

świadków, doszła do tych samych wniosków i ponownie sprawę umorzyła. Drugie 

umorzenia powoduje, że publiczny akt oskarżenia nie jest wnoszony. Na takie 

postanowienie, zażalenie nie przysługuje a pokrzywdzony jedynie co może zrobić, to 

wnieść prywatny akt oskarżenia sporządzony przez radcę prawnego lub adwokata. 

Prokurator może w takiej sytuacji, albo go odrzucić , albo  jednak zmienić zdanie i go 

przyjąć. W przypadku P. Strugały Prokurator nie przyłączył się do złożonego aktu 

oskarżenia i po raz trzeci powiedział, że nie widzi podstaw do tego, by Prokuratura zajęła 

się tą sprawą. Obecnie sprawa toczy się przed Sądem w Krośnie. P. Strugała popiera 

swój akt oskarżenia, nikt więcej tego aktu nie popiera. Czekamy na wynik tej sprawy, 

choć osobiście uważam, że nie ma żadnych podstaw, że Gmina dopuściła się 

jakiegokolwiek przestępstwa i wskutek tego doprowadziła do powstania szkody po 

stronie P. Strugały. Dodatkowo zauważę, że P. Strugała nie skorzystał z możliwości 

wystąpienia z kwestiami domagania się od Gminy zapłaty za roboty dodatkowe na drogę 

cywilną. W chwili obecnej, roszczenie P. Strugały jest przedawnione, ponieważ upłynął 

3-letni okres od zakończenia wykonywania robót. Domyślam się dlaczego P. Strugała 

woli drogę karną niż drogę cywilną. Otóż, P. Strugała musiałby na wstępie wyłożyć 

26.500 zł na tzw. opłatę sądową. Żaden sąd nie zwolni P. Strugały z takiej opłaty z 

prostej przyczyny. Firma P. Strugały działa i funkcjonuje, osiąga dochody a co oznacza, 

że ma możliwość uiszczenia takiej opłaty. P. Strugała występując na drogę postępowania 

cywilnego musi liczyć się z kosztami takiego postępowania czyli przynajmniej jeden 

biegły sądowy. Jest to kolejny koszt, który w moim mniemaniu wyniósłby około 10.000 

zł. Sytuacja procesowa P. Strugały w sprawie byłaby taka, że to on musiałby wnioskować 

o biegłego i to on musiałby wyłożyć zaliczkę. Gdyby natomiast P. Strugała przegrał 

sprawę, musiałby się liczyć z poniesieniem kolejnego kosztu, tj. 7.200 zł celem pokrycia 
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tzw. kosztów zastępstwa w takim postępowaniu. Reasumując, jeśli P. Strugała chce brać 

pod uwagę taką drogę postępowania sądowego musiałby zakładać budżet ponad 40.000 

zł, by móc w ogóle taką sprawę prowadzić. Sprawa toczyłaby się na pewno bardzo długo. 

Wynik również nie byłby pewien. Obierając drogę karną nie musi liczyć się z takimi 

kosztami. 

 

Tadeusz Gumienny – Kto w takiej sytuacji pokrywa te wszystkie opłaty? 

 

Wróbel Wojciech – Skarb Państwa. Powiem szczerze, że jestem po raz pierwszy w 

takiej sytuacji, gdzie wykonawca nie występuje do sądu, by zabezpieczyć jakiekolwiek 

elementy tego postępowania. Nawet, by przerwać bieg przedawnienia robiąc 

zawezwanie do ugody. Z mojego punktu widzenia jest to dość niezrozumiałe. P. Strugała 

generuje różnego rodzaju postępowania, puszcza do opinii publicznej różnego rodzaju 

informacje, które są w mojej ocenie przekłamaniami. Jeśli mówi, że został złożony akt 

oskarżenia powinien dopowiedzieć, że złożono prywatny akt oskarżenia, pod który 

Prokuratura się ,,nie podpina”. Wracając jeszcze do kwestii dotyczącej tego, że rada 

Gminy nie dopatrzyła się nieścisłości, chcę zaznaczyć, że Rada badała co innego niż 

Instytucja Zarządzająca dokonująca kontroli. Instytucja Zarządzająca bowiem, badała 

zgodność całego postępowania nie tylko z prawem zamówień publicznych, ale również 

z wytycznymi Unii Europejskiej. Natomiast Komisja Rewizyjna badała kwestie związane 

z powinnością wypłaty wynagrodzenia za wykonane prace dodatkowe, nie badała kwestii 

wyboru P. Strugały jako wykonawcę zadania. Są to dwie rzeczy, które w mojej ocenie 

nie mają ze sobą nic wspólnego. Uważam, że pismo P. Strugały, podobnie zresztą jak 

wcześniejsza korespondencja może podlegać pozostawieniu w aktach, nawet bez jego 

zawiadomienia o sposobie załatwienia sprawy. Nie należy również tego traktować jako 

nawet uzupełnienie wcześniejszej korespondencji. Sądzę, że jest to jedynie polemika ze 

stanowiskiem zajętym przez Radę Gminy. Może są jakieś pytania? Może są kwestie, 

które mam jeszcze wyjaśnić? 

 

Mróz Zbigniew – Pomijając sprawę P. Strugały, proszę mi wyjaśnić co się stanie w 

sytuacji, gdy Marszałek Województwa Podkarpackiego ma rację? 

 

Pec Krzysztof – Chciałem wyjaśnić jeszcze jedną rzecz związaną z kwotą 550.000 zł 

jaka pojawiła się w piśmie P. Marszałka. Jest to korekta finansowa stanowiąca 30 % 

wartości zamówienia, które jest kwestionowane. Nie zgadzamy się z zarzutami, które 
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stwierdziła Instytucja Zarządzająca. Jes.li okaże się, że to P. Marszałek miał rację, 

będziemy musieli ją zwrócić.  

 

Wróbel Wojciech – Całość zamówienia opiewała na kwotę 1.900.000 zł. Kwota 

550.000 zł to kwota wydatków kwalifikowanych. Zwrotowi podlegałoby 70% samego 

dofinansowania a jest to kwota 385.000 zł. Jeśli Gmina przegra, będzie musiała zwrócić 

kwotę 385.000 zł.  

 

Marek Kiełbasa – Jakie rzeczy zostały nienależnie rozliczone? Kontrola musiała 

dotyczyć jakichś dokumentów, które zostały nienależnie rozliczone. 

 

Wróbel Wojciech – Żaden dokument, który był rozliczany w toku postępowania 

przetargowego nie został zakwestionowany. Wszystkie dokumenty były w ocenie 

kontrolującego prawidłowe. Przypomnę, że P. Strugała wystawił faktury w wysokości 

odpowiadającej wartości umowy. On nie zafakturował robót dodatkowych. Niezgodność, 

która stwierdziła kontrola dotyczyła tak naprawdę czynności przygotowawczych Gminy 

do postępowania przetargowego. Kontrolujący stwierdzili, że Gmina przygotowując się 

do przetargu popełniła błędy. Instytucja kontrolująca nie kwestionuje samego 

rozliczenia, nie kwestionuje protokołów, faktur, zakresu rzeczowego robót wykonanych. 

Zakres, który został przedstawiony w dokumentach został wykonany i mieści się w 

zakresie robót kwalifikowanych. To nie było przedmiotem sporu.  

 

Marek Kiełbasa – Rozumiem, że powodem popełnionych błędów są jakieś przepisy 

prawne w wyniku których kontrolujący narzucają karę określoną procentowo w stosunku 

do wykonanej inwestycji.  

 

Wojciech Wróbel – Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego były wytyczne w jaki sposób należy 

prowadzić postępowanie w szczególności zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. Z tego względu, że są to środki unijne, zastosowanie miały również 

dodatkowe przepisy unijne. W naszej ocenie spełniliśmy te wymogi w stopniu 

minimalnym. Osobiście odbieram ten spór z P. Marszałkiem w ten sposób, że P. 

Marszałek uważa, że mogliśmy szczegółowiej opisać przedmiot zamówienia. Ja mówię: 

owszem mogliśmy, ale nie musieliśmy. Żaden przepis nam tego nie nakazywał. 

Kontrolujący uważają, że skoro nie opisaliśmy przedmiotu zamówienia bardzo 

dokładnie, oznacza to, że nie traktowaliśmy równo wszystkich wykonawców. Uważam, 
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że opis był minimalny, ale zgodny z przepisami. Nie można mówić, że nierówno 

traktowaliśmy wszystkich wykonawców, ponieważ żaden z nich się nie odwołał, poza 

tym została wybrana oferta najniższej wartości. Zatem wymogi podstawowe zostały 

spełnione. Nie było żadnych zastrzeżeń do opisu przedmiotu zamówienia w momencie 

przystępowania do przetargu. P. Strugała w trakcie wykonywania robót również nie 

zgłaszał żadnych uwag. Gdyby była informacja, że przedmiot zamówienia jest zbyt 

ogólnie opisany, Gmina wówczas mogłaby zareagować: unieważnić przetarg, uzupełnić 

opis przedmiotu zamówienia, wymknąć dodatkowe kosztorysy czy inne rzeczy. Moim  

zdaniem przetarg był przygotowany w taki sposób, że był projekt budowlany, a więc 

minimalny element wymagany przepisami budowlanymi. Ustalone także było, że mamy 

tu do czynienia z wynagrodzeniem ryczałtowym. To wykonawca musi sobie tak 

skalkulować swoje prace, by wykonać projekt budowlany. W mojej ocenie żadne 

przepisy nie narzucają nam obowiązku wykonania projektu wykonawczego czy 

sporządzania dodatkowych opisów. Jeżeli czegoś nie było w projekcie budowlanym, a 

wykonawca uzna, że aby dobrze wykonać zadanie będzie musiał wziąć geodetę czy 

osobę, która wyrówna mu teren, to takie rzeczy powinien po prostu przewidzieć.  

 

Marek Kiełbasa – Szczerze powiedziawszy, jeszcze nigdy nie spotkałem się z 

wykonawcą, który biorąc udział w przetargu ma obowiązek samodzielnie dokonać 

pomiarów dla danej inwestycji. Art. 29 Prawa zamówień publicznych mówi jasno, że 

wykonawca ma otrzymać gotowe, uszczegółowione, dokładne wytyczne z wszystkimi 

ilościami i pomiarami. To właśnie zarzuca nam P. Marszałek. Uważam, że istnieje małe 

prawdopodobieństwo tego, że jako gmina wygramy ten spór. Jeśli kontrola dwukrotnie 

wykazała to samo, to mamy szanse to wygrać? 

 

Wojciech Wróbel – To była jedna kontrola. Nie zgodziliśmy się z protokołem 

pokontrolnym. Wysłaliśmy P. Marszałkowi nasze spostrzeżenia. Instytucja finansująca 

wystąpiła do Gminy o zwrot środków, ale to sąd rozstrzygnie czy mamy tego dokonać 

czy też nie. Rozumiem Pana stanowisko, ale uważam, że nie mieliśmy obowiązku 

zapewnić geodetów czy dokonywać innych pomiarów skoro wykonawca stwierdził, że 

rozumie przedmiot zamówienia. Wykonawca złożył ofertę, zawarł również oświadczenie, 

w  którym stwierdził, że zapoznał się z projektem budowlanym i nie wnosi zastrzeżeń. 

Podkreślam jeszcze raz, uważam, że Gmina nie miała obowiązku wykonać prac 

geodezyjnych skoro wykonawca nie wniósł żadnych zastrzeżeń.  
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Marek Kiełbasa – Proszę się odnieść do punktu trzeciego zarzucanego  przez P. 

Strugałę. Chodzi o żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są 

niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

 

Wojciech Wróbel – To zarzut postawiony przez P. Marszałka, nie przez P. Strugałę. 

Dotyczy to dokumentów, które Gmina żądała do przedłożenia. Nie dotyczy to natomiast 

wymagania od wykonawcy złożenia oświadczenia, iż nie wnosi zastrzeżeń do projektu 

budowlanego. Zgodnie polskim Prawem zamówień publicznych, zamawiający ma 

możliwość domagać się tego, żeby wykonawca przed zaakceptowaniem i złożeniem 

oferty, zapoznał się z terenem budowy. Takie oświadczenie zostało złożone w ofercie. 

Kontrolujący tłumaczyli to w ten sposób, że do przetargu mógł zgłosić się na przykład 

wykonawca z Portugalii i nie można od niego wymagać, by przed złożeniem oferty 

zapoznał się z terenem budowy. To w tym zakresie stwierdzono nieprawidłowość. Moim 

zdaniem jednak nie ma to żadnego przełożenia, ponieważ wiemy kto przystąpił do 

przetargu i wiemy, że wszystkie te osoby zapoznały się z terenem budowy.  

 

Kiełbasa Marek -  Na jednej z Sesji mówiono o wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

Wojciech Wróbel – Tutaj mamy swego rodzaju spór prawny w zakresie rozumienia 

czym jest wynagrodzenie ryczałtowe. Zgodziłbym się z P. Marszałkiem w istniejącym 

konflikcie, gdyby chodziło o wynagrodzenie kosztorysowe. To kolejny element 

komplikowania całej tej sprawy, ponieważ mieliśmy wykonany kosztorys, który 

rozdaliśmy wszystkim wykonawcom, ale pisaliśmy wprost, że to nie jest kosztorys, na 

podstawie którego mają kalkulować swoje roboty a  ma jedynie charakter poglądowy.  

 

Marek Kiełbasa – Czy to było zgodne z art. 29 Prawa zamówień publicznych? 

 

Wojciech Wróbel – Oczywiście, że tak. Wysoka Rado, przetarg został rozstrzygnięty i 

nikt nie kwestionował  samego przeprowadzenia przetargu czy wyłonienia wykonawcy. 

Tak naprawdę wątpliwości pojawiły się w momencie żądania przez wykonawcę wypłaty 

dodatkowego wynagrodzenia. Kwestia sporna dotyczy samego przygotowania 

postępowania przetargowego i odpowiedzi na pytanie czy opis przedmiotu zamówienia 

został sporządzony poprawnie. Kwestia związana z rozróżnieniem jest istotą rzeczy, 

dlatego że mamy do czynienia  z wynagrodzeniem ryczałtowym. Takie zostało ustalone 

przez Gminę. To właśnie z tego Gmina wywodzi, że przedmiot zamówienia można opisać 

w tak minimalny sposób. Wykonawca wiedział, że jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
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Myśmy go w żaden sposób nie ograniczali. Jeśli zatem uważał, że należy zatrudnić 

geodetę, musiał ten koszt wkalkulować w swoje obliczenia. Zarzut wynikający z art. 29 

Prawa zamówień publicznych byłby słuszny, gdybyśmy przedstawili kosztorys, który nie 

przewidywałby prac geodezyjnych, a które w rzeczywistości okazałaby się konieczne. 

Uważam, że skoro mieliśmy ustalone wynagrodzenie ryczałtowe, ,,braliśmy” 

profesjonalistę, to profesjonalista powinien wiedzieć co należy zrobić. Jeśli wykonawca 

jeszcze przed  złożeniem oferty, widział błędy to mógł je w formie pytania 

wyartykułować.  Nie było żadnych wątpliwości ze strony nie tylko P. Strugały, ale 

wszystkich pozostałych wykonawców. Należy jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. 

Otóż proszę mieć na uwadze to, że oferta P. Strugały w sposób znaczny odbiegała 

cenowo od pozostałych wykonawców. Należy się zastanowić dlaczego. Te roboty, które 

były w wynagrodzeniu dodatkowym: nawiezienie ziemi, karczowanie krzewów, 

wyrównanie terenu, odwonienie zostały skalkulowane przez pozostałych wykonawców. 

Tylko P. Strugała tego nie zrobił. Trzeba by się było zastanowić czy to P. Strugała celowo 

nie obniżył oferty, by potem wystąpić o wypłatę wynagrodzenia dodatkowego. Należy 

się teraz zastanowić nad tym jakie mamy szanse wygrać sprawę z P. Marszałkiem.  Jeśli 

przegramy, będziemy musieli zwrócić kwotę 385.000 zł. Nie jestem w stanie teraz 

Państwu powiedzieć czy mamy szanse wygrać czy też nie. Uważam jednak, że nasz 

stanowisko jest słuszne.  

 

Mróz Zbigniew – Ile może trwać ta sprawa między Gminą a P. Marszałkiem? 

 

Wojciech Wróbel – Otrzymaliśmy wezwanie do zwrotu środków. Na to wezwanie 

musimy odpowiedzieć, że nie będziemy wracać. Sprawa  wówczas trafi do sądu.  

 

Mróz Zbigniew – Jedna sprawa dotyczy zapłaty 380.000 zł P. Marszałkowi. Druga 

sprawa natomiast związana jest z ewentualną koniecznością zapłaty P. Strugale 

wynagrodzenia dodatkowego. 

 

Wojciech Wróbel – To są dwie, całkowicie niezależne sprawy. 

 

Daniel Socha – Wysoka Rado, jeśli nie ma innych pytań przechodzimy do kolejnej 

sprawy.  

 

Wojciech Wróbel – W Miejscowości Mrukowa od 2012 roku toczy się postępowanie o 

rozgraniczenie działki, która przebiega pomiędzy nieruchomościami P. Kwiatek. P. 



15 

Sanickiego. P. Konik oraz P. Socha. Geodeta wykonał na rzecz Gminy rozgraniczenie. 

Na podstawie posiadanego operatu geodezyjnego, Gmina wydała decyzję , jednak 

została zaskarżona przez P. Kwiatek. Sprawa trafiła do sądu w Jaśle. Dwukrotnie odbyła 

się wizja, w trakcie której wyznaczono punkty graniczne. Doszliśmy do częściowego 

porozumienia jeśli chodzi o tą kwestię. Zawarto ugodę z P. Konik oraz P. Sanickim w 

ten sposób, że Ci Państwo zrzekli się części swojej nieruchomości, która została do 

działki drogowej należącej do Gminy. W sporze pozostawaliśmy z P. Kwiatek. Zgodnie 

z operatem biegłego na etapie postępowania administracyjnego, wyszło, iż P. Kwiatek 

zajął działkę drogową na odległość około 5 m. P. Kwiatek nie zgodzili się z tym i oddali 

sprawę do sądu. Biegły sądowy wykonał operat, po czym okazało się, że Starostwo 

Powiatowe udostępniło biegłemu w postępowaniu administracyjnym inne dane, niż te 

przekazane biegłemu sądowemu. Nie wiadomo z czego wynika błąd, który okazał się na 

tyle duży, że sąd wykazał, iż P. Kwiatek wkroczyli w działkę drogową, o powierzchni 

łącznie 30 m2. Wskutek orzeczenia Sądu Rejonowego w Jaśle z 14 kwietnia br. 

przeprowadził rozgraniczenie zgodnie z ustaleniami biegłego sądowego i wyznaczył 

nową granicę. Skutkiem tego rozgraniczenia będzie to, że P. Kwiatek będą zmuszeni 

rozebrać istniejące ogrodzenie i wykonać je ponownie zgodnie z wymaganymi 

parametrami. W chwili obecnej oczekuje na pisemne uzasadnienie i dopiero wtedy będę 

mógł wnieść zażalenie. Wskaże jedynie, że spór dotyczący tej działki trwa od ponad 30 

lat.  Strony nie mogły dojść do porozumienia. Uważam, że w tej sprawie najlepszym 

rozwiązaniem jest orzeczenie sądu na podstawie opinii biegłego, które jest właściwe i 

zgodne ze stanem faktycznym. Druga sprawa, którą chciałem dzisiaj poruszyć dotyczy 

sporu między Gminą Osiek Jasielski i Kółkiem Rolniczym w Samoklęskach, która trwa 

od 2009 roku. Wskutek komunalizacji Gmina przejęła nieruchomości od Skarbu 

Państwa. Kółko Rolnicze próbowało je zasiedzieć, jednak przegrało ta sprawę. Trwało to 

bardzo długo, ponieważ musiało przejść przez Sąd Najwyższy. Nieruchomość objęliśmy 

w styczniu 2013 roku. Pozostało rozliczyć za okres poprzedni za bezumowne korzystanie 

z nieruchomości przez Kółko Rolnicze i P. Wojdacz, która prowadziła na tych 

nieruchomościach stację paliw. P. Wojdacz wystąpiła z roszczeniem do Gminy o zapłatę 

84.000 zł za nakłady, które poniosła na tą nieruchomość. Gmina natomiast pozwała do 

uregulowania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Sąd 

Okręgowy w Krośnie uznał pozew Gminy Osiek Jasielski za słuszny. Sąd zasądził od 

Kółka Rolniczego oraz P. Wojdacz kwotę 32.680,70 zł jako ustawowe odsetki. Ponadto 

od Kółka Rolniczego zasądził dodatkowo kwotę 27.095,22 zł, natomiast w pozostałym 

zakresie, powództwo oddalił. W tej chwili czekam na pisemne uzasadnienie pozwu                                     

. Wyrok jest satysfakcjonujący co do zasady, jednak nie jest satysfakcjonująca  
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wysokość zasądzonych kwot. Wyrok nas dziwi o tyle, że był w tej sprawie powołany 

biegły sądowy, który ustalił ile należy się Gminie za bezumowne korzystanie z 

nieruchomości. Sąd zasądził jedynie część tej kwoty, która nie wiadomo tak naprawdę 

skąd się wzięła. Na pewno będzie to wyartykułowane na piśmi9e, więc dopiero wtedy 

mógł coś więcej powiedzieć. Aktualnie, co do zasady mamy rację. Nie wiemy jednak o 

jakich kwotach będziemy mówić. Gmina wystąpiła o zapłatę wynagrodzenia za cały 10-

letni okres. Pozew złożyliśmy w 2013 roku. Należy podkreślić, że orzecznictwo ulega 

ciągłym zmianom. W tej chwili sądy zwracają nawet uwagę na to, że Gmina formalnie 

stała się uprawniona do tej działki dopiero w 2009 roku i dopiero od tej daty Gmina 

może starać się domagać zapłaty wynagrodzenia. Kwestią do wyjaśnienia jest tu jeszcze 

sprawa dotycząca tego, że P. Wojdacz twierdzi, iż nie korzystała z całej nieruchomości 

a jedynie z części działki, na której usytuowana była stacja paliw.  

 

Daniel Socha – Czy są jakieś inne wnioski? 

 

Kiełbasa Marek – Dlaczego jedna z uchwał dotycząca diet dla komisji została 

uchylona? 

 

Sylwia Twardzik – To uchwała, która była uzasadniana na poprzedniej Sesji. W 

przypadku diet funkcjonuje ogólna uchwała a wprowadzenie kolejnej regulowałoby te 

same treści, stąd musiała zostać uchylona.  

 

Wójt – Wysoka Rado, jest ostateczna decyzja w sprawie Kółka Rolniczego w 

Samoklęskach. Na uzasadnienie będziemy pewnie musieli jeszcze poczekać jakieś dwa-

trzy tygodnie. To ważna kwestia. Uważam, że należy dochodzić pewnych spraw i 

porządkować niektóre kwestie, ponieważ jest to po prostu opłacalne. Udało się nam 

wygrać kilka spraw i to głownie dzięki P. mecenasowi. Sprawa P. Kwiatka również jest 

bardzo istotna. Ciągnie się od 30 lat. Udało się nam osiągnąć pewien sukces. Doszło do 

ugody. Aktualnie czekamy na uzasadnienie.  

 

Przewodniczący Rady, Daniel Socha odczytał pismo P. Anny Baciak – Dyrektor Zespołu 

Szkól Integracyjnych w Samoklęskach z dnia 28 kwietnia 2015 roku skierowane do Rady 

Gminy Osiek Jasielski stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Rada Gminy  

Osiek Jasielski po zapoznaniu się z ww. pismem zdecydowała, że dalsza dyskusja na 

temat poruszony w ww. piśmie będzie kontynuowany w obecności P. Anny Baciak, która 

zostanie zaproszona na obrady kolejnej Sesji 
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Przewodniczący Rady – Są inne wnioski? 

Nie ma 

Na tym zakończono obrady Sesji. 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 

 

 

 


