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Protokół Nr IX/2015 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 24 czerwca 2015 roku 

 

Ad.1. Otwarcia IX. 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 oraz P. Katarzynę Nowosielską – księgową SPZOZ 

w Osieku Jasielskim, P. Antoniego Marchewkę – dyrektora GOK w Osieku Jasielskim oraz 

Marka Rączkę – kierownika GZK w Osieku Jasielskim. 

 

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) Stanisław Mastej – Załęże  

12) Zbigniew Mróz – Świerchowa 

13) Marek Kiełbasa – Świerchowa  

14) Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

15) Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka  

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1) Daniel Żarnowski – Pielgrzymka – nieobecność usprawiedliwiona 
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Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

1. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski 

2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski 

3. Marian Bors – sołtys wsi Mrukowa 

4. Pykosz Mariusz - Wójt Gminy 

5. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu 

6. Pec Krzysztof - Skarbnik Gminy 

 

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad:  

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

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

realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Osiek Jasielski. 

8. Sprawozdanie za 2014r. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Osieku Jasielskim. 

9. Sprawozdanie za 2014r. z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Osieku Jasielskim.  

10.Sprawozdanie za 2014 rok z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 

Jasielskim. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy 

Osiek Jasielski opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie opinii dotyczącej uznania lasu za las 

ochronny.  
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14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014r. 

16.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 2014r. 

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek 

Jasielski. 

18.Interpelacje radnych 

19.Wolne wnioski i zapytania. 

20.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 protokołu z poprzedniej Sesji. 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado, protokół z ostatniej Sesji został umieszczony 

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

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

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół z poprzedniej Sesji 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. 

 

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

Nie ma 
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Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Osieku Jasielskim. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są uwagi do uchwały, którą wszyscy 

otrzymali przed Sesją? Proszę o zabranie głosu przez Przewodniczącego Rady 

Społecznej SPZOZ. 

 

Mariusz Pykosz – Szerzej na temat tej uchwały wypowie się na pewno P. Katarzyna 

Nowosielska – księgowa SPZOZ. Każdy z Radnych otrzymał sprawozdanie finansowe 

przed Sesją, mógł się zatem z nim zapoznać. Powiem jedynie tyle, że Rada Społeczna 

zatwierdziła sprawozdanie finansowe SPZOZ pozytywnie.  

 

Albin Wierdak – Może głos zabierze P. Nowosielska – księgowa SPZOZ? 

 

Katarzyna Nowosielska – Rok 2014 zakończył się stratą w kwocie: 32.739,18 zł. Na 

stratę miały wpływ przede wszystkim niezbyt wysokie przychody, które w 2014 roku 

wykazały niewielki wzrost – niespełna 5%. Największy wzrost odnotowaliśmy w 

obrębie rehabilitacji (wzrost o 19,4%). Odnotowaliśmy również większe przychody ze 

sprzedaży usług medycznych odpłatnych (32,4%). Większą ich część stanowią 

przychody z współpracy w zakresie opieki całodobowej z Nowym Żmigrodem. Jeśli 

natomiast chodzi o koszty, odnotowaliśmy wzrost kosztów rodzajowych wynoszący 

12,5 %. Był on spowodowany realizacją inwestycji polegającej na budowie szybu 

windowego oraz montaż windy. Wykonane zostały także niezbędne remonty 

ogrodzenia i balustrad w budynku, szatni pracowników i WC. Wykonanie tych zadań 

spowodowało wzrost kosztów w takich zakresach jak: usługi pozostałe, amortyzacja i 

pozostałe koszty proste. Duży wzrost wykazały koszty zużycia energii. Ta pozycja 

obejmuje nie tylko energię elektryczną, ale również zużycie wody (zrzut ścieków). W 

okresie letnim wystąpiła awaria instalacji i urządzeń wodnych, która spowodowała zbyt 

duży zrzut ścieków. Wzrostowi uległy również podatki i opłaty z uwagi na zgłoszenie 

zmian w Rejestrze Podmiotów Leczniczych PUW. W 2014 roku dokonaliśmy dwa razy 

tego rodzaju zmian. Jak wspomniał Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ, 

sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez nią pozytywnie. Po przyjęciu 

sprawozdania finansowego przez Wysoką Radę, strata jaką zakończyła się działalność 

Zakładu w 2014 roku zostanie pokryta z funduszu Zakładu.  
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Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

O godzinie 14.17 P. Katarzyna Nowosielska opuściła obrady Sesji.  

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Osiek Jasielski. 

 

Sylwia Twardzik - W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski zapew-

nia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej w 

wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w sta-

tucie przedszkola. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w pro-

wadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, w czasie przekraczającym wymiar 

5 godzin wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu. 

Rodzice zgłaszając dziecko do przedszkola na dany rok szkolny będą musieli zadeklaro-

wać dzienną liczbę godzin korzystania przez ucznia z wychowania przedszkolnego. 

Oczywiście zmiana tej deklaracji będzie możliwa w każdym czasie. Do tej pory to opie-

kunowie liczyli godziny.  

Wójt – Nasuwa się pytanie, po co to robimy i jakie korzyści nam to przyniesie ?  

 

Sylwia Twardzik – Na pewno ułatwi to pracę opiekunom, którzy nie będą się tym 

zajmować. Poza tym dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mieć obraz realnych potrzeb 

dotyczących funkcjonowania przedszkola.  

 

Wójt – Jak to będzie funkcjonować w sytuacji nieobecności dziecka w przedszkolu? 
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Sylwia Twardzik – Jeśli nie będzie dziecka w przedszkolu to będziemy te godziny 

oczywiście odliczać. Nie będą natomiast odliczane godziny w sytuacji, kiedy dziecko 

wychodzi z przedszkola wcześniej niż to wynika ze złożonej deklaracji.  

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 8 Sprawozdanie za 2014r. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Osieku Jasielskim. 

 

Józefa Romanek – Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, GOPS realizuje nie tylko 

zadania obowiązkowe czyli fakultatywne, ale prowadzi wiele działań związanych z udzie-

laniem różnego rodzaju świadczeń niepieniężnych, rzeczowych jak dożywianie dzieci w 

szkołach czy stypendia wypłacane na zasadzie refundacji rachunków za zakup rzeczy o 

charakterze sportowym.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma. 

O godzinie 14.30 P. Józefa Romanek opuściła obrady Sesji.  

 

Ad. 9 Sprawozdanie za 2014r. z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego 

w Osieku Jasielskim.  

 

Marek Rączka – Jak wynika ze sprawozdania, w 2014 roku GZK zakończył działalność 

wynikiem: 46.000 zł. Po odliczeniu kosztów amortyzacji zostaje nam kwota 23.000 zł. 

Działalność na wodociągach zakończyła się stratą w kwocie: 12.862,94 zł W Mrukowej 
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dokonaliśmy wymiany wodomierzy, wymiany żwirku oraz czyszczenie zbiornika do gro-

madzenia wody. 

 

Przewodniczący Rady – Ale jako tako, awarii żadnej nie było? 

 

Marek Rączka – Nie, żadnej awarii nie było. Natomiast w Załężu nastąpiła awaria, 

której naprawa kosztowała nas około 1.500 zł. Kolejna awaria trwała dwa tygodnie a jej 

naprawa pochłonęła ponad 5.000 zł. Doszło również do spalenia pompy na studni głę-

binowej. Dokonaliśmy także wymiany przyłączy. W ogólnym ujęciu, działalność zwią-

zana z wodociągami zamknęła się stratą w kwocie 12.000 zł. Natomiast ,, na ściekach” 

zakończyliśmy startą w wysokości: 25.358,58 zł. Największym wydatkiem było czysz-

czenie dyfuzora na trzech oczyszczalniach kwasem octowym.  To koszt około 10.000 zł. 

Gdybyśmy tego nie wyczyścili doprowadziłoby to w późniejszym czasie do wymiany dy-

fuzora. Wymiana jednego dyfuzora to wydatek około 15.000 zł. Nie pamiętam dokład-

nie, ale na oczyszczalni w Osieku jest ich około 10. Kolejnym większym wydatkiem był 

zakup sita cedzakowego wykorzystywanego  do  ścieków dowożonych. Jakość ścieków 

dowożonych jest bardzo niska. Poziom osadu jest bardzo wysoki. Musimy to wszystko 

prasować. Były również dwie naprawy pomp. Zakupiliśmy również kontenery groma-

dzenia osadów ściekowych. W okresach zimowych nie mamy możliwości wywiezienia 

osadu. Koszt wywiezienia osadu do firmy GOLDAN to kwota 130 zł za tonę. Natomiast 

na działalności związanej ze sprzątaniem zakończyliśmy strata w kwocie: 13.145,75 zł 

Dokonaliśmy zakupu piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg oraz opony do ciągnika. 

Z segmentu zieleni wypracowaliśmy zysk w kwocie: 1.848,27 zł a robót budowlanych 

pozostałych 3.102,06 zł 

Z tego za 2013 rok mieliśmy wypracowany zysk : 19.292,00 więc w konsekwencji za-

mknęliśmy działalność praktycznie ,,za zero”.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś pytania? 

 

Albin Wierdak – Czy GZK przewiduje wzrost kosztów związanych z przyjętymi celami? 
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Marek Rączka – Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy żadnych większych wydatków, 

chyba że wystąpi jakaś poważniejsza awaria.  

 

Albin Wierdak – Była dyskusja na temat zakupu beczkowozu. 

 

Marek Rączka – Do tej pory nie było możliwości. W miesiącach IX-X pojawią się środki 

pomocowe i możliwość pozyskania dofinansowania.  

 

Stanisław Mastej – Nie dawno podwyższaliśmy abonament. To właśnie z tych środków 

mieliśmy finansować zadania polegające np. na wymianie wodomierzy.  

 

Marek Rączka – Chciałem jeszcze powiedzieć, że wystąpiliśmy do Gminy o dzierżawę 

działki celem … osadów ściekowych. Nieruchomość obejmuje powierzchnię 0,57 ha. Na 

dzień dzisiejszy planujemy ją posprzątać i odkrzaczyć . Uważam, że koszty ulegną 

znacznemu zmniejszeniu. Po jakimś czasie działkę można wydzierżawić prywatnym oso-

bom. Byłaby odpowiednio przygotowana na przykład pod uprawę rzepaku czy przezna-

czona na cele przemysłowe. 

 

Tadeusz Gumienny – Czy osoba fizyczna też może ? 

 

Marek Rączka – tak może, ale nieruchomość musiałaby być większa i nie przeznaczona 

na cele rolnicze. 

 

Daniel Socha – Taka działka może być później przeznaczona tylko pod uprawę rze-

paku? 
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Marek Rączka – Może zostać przeznaczona pod uprawę rzepaku lub na przykład 

wierzby energetycznej. 

 

Wójt – Na jaki okres wystarczy ta działka? 

 

Marek Rączka – Opracowania robi się albo w systemie rocznym albo w systemie trzy-

letnim.  Po tym czasie wykonamy badania działki oraz stanu ściekowego.  

 

Wójt – Czy będą z tego tytułu jakieś oszczędności? 

 

Marek Rączka – Oszczędności nie będę zbyt wysokie, gdyż działka jest zakrzaczona.  

 

Przewodniczący Rady – Bardziej opłacalne byłoby dysponować trzema lub nawet 

czterema działkami. 

 

Marek Rączka – Najlepszym rozwiązaniem byłaby jedna nieruchomość z uwagi na to, 

że każda działka musi posiadać badanie gleby a każde tego rodzaju badanie to koszt 

600 zł.  

 

Albin Wierdak – Czy myślał Pan o jakimś budynku technicznym? Cały sprzęt znajduje 

się na zewnątrz.  

 

Marek Rączka – Myślałem raczej o przesunięciu ogrodzenia i zbudowaniu swego ro-

dzaju wiaty. Na garaż musiałbym posiadać stosowne zezwolenia.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są jeszcze jakieś pytania? 
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Nie ma 

O godz. 14.42 P. Marek Rączka opuścił obrady Sesji.  

 

Ad. 10 Sprawozdanie za 2014 rok z działalności Gminnego Ośrodka Kultury  

w Osieku Jasielskim. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez Dyrektora GOK – P. Antoniego 

Marchewkę.  

 

Antoni Marchewka odczytał sprawozdanie z działalności GOK za 2014 rok. 

 

O godz. 14.46 P. Antoni Marchewka opuścił obrady Sesji. 

O 14.46 ogłoszono przerwę.  

 

Przewodniczący Rady – Oddaję głos zaproszonej na dzisiejszą Sesję P. Annie Baciak 

– P.O. Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach. 

 

Anna Baciak – Dziękuję serdecznie za zaproszenie na dzisiejsze obrady. Jestem tutaj 

dlatego, że odczytałam sobie protokół z Sesji z dnia 17 marca br. już po spotkaniu, 

które odbyło się 14 kwietnia br. w Urzędzie Gminy. W protokole ujęte są określenia, 

które uważam, nie zupełnie odpowiadają mojej osobie. Podam przykłady: 

- ,, Dyrektor objęła stanowisko, miałem nadzieję, że w końcu coś w tej szkole się ruszy. 

Jest to na pewno osoba kompetentna w kwestiach edukacyjnych, ale gospodarczych nie 

bardzo.” 

- ,, Nikt z Radnych nie zapyta skąd wzięło się zmniejszenie dotacji o kwotę 113.000 zł. 

Ktoś po prostu podał nieprawdziwe dane. Ktoś zapyta kto? Oczywiście dyrektorzy.” 
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Chciałabym tutaj wyjaśnienie w kwestii tego, który z dyrektorów podał nieprawdziwe 

dane i wprowadza w błąd system informacji oświatowej oraz obciąża gminę dodatko-

wymi kosztami.  Kolejne określenia, które sobie odznaczyłam są następujące: 

- ,, Różnica polega na tym, że inni dyrektorzy sami dbają o swoje placówki, niejedno-

krotnie nawet w czynie społecznym.” 

- Wypowiedź P. Skarbnika: ,, Dla mnie to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. 

Porozumiewanie się między organem prowadzącym a dyrektorem szkoły poprzez pisma 

kierowane do Rady Gminy to budowanie jakiegoś nieporozumienia.” Osobiście uważam, 

że nieporozumieniem jest właśnie takie rzucanie słów, które wiszą gdzieś w powietrzu, 

i które tak naprawdę nic nie wnoszą do sprawy. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem 

jest właśnie pismo skierowane do organu prowadzącego. Potem mówi Pan jednak, że 

taka rozmowa miała miejsce. Jest to jakaś taka nieścisłość dotycząca mojej osoby. Panie 

Wójcie, czy to ja wprowadziłam Radę Gminy w błąd podając nieprawdziwe dane? Ocze-

kiwałabym odniesienia.  

 

Wójt – Złożyła Pani dwa pisma. Już nie pamiętam do kogo były skierowane. 

 

Anna Baciak – Pierwsze z nich do P. Wójta, 

 

Wójt – Nie widzę, by tam było wprowadzanie kogokolwiek w błąd. 

 

Anna Baciak – Takie stwierdzenie tutaj padło.  

 

Wójt – Jakie stwierdzenie? 

 

Anna Baciak - ,, Nikt z Radnych nie zapyta skąd wzięło się zmniejszenie dotacji o kwotę 

113.000 zł. Ktoś po prostu podał nieprawdziwe dane. Ktoś zapyta kto? Oczywiście dy-

rektorzy.” 
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Wójt – Mówiąc te słowa miałem na myśli Dyrektora Baciaka, który zaniżył liczbę 

uczniów.  

 

Anna Baciak – Rozumiem, że nie chodziło Panu o ten rok budżetowy.    

 

Wójt -  Oczywiście, że nie. Odnosiłem się, i to jak zapewne wszyscy Radni potwierdzą 

wielokrotnie, do pracy P. Dyrektora Baciaka, który zaniżył liczbę dzieci, co skutkowało 

obniżeniem subwencji. Toczyło się to dosyć długo. Ta sprawa nie dotyczyła Pani osoby. 

Generalnie to dyrektorzy podają liczbę dzieci i za to ponoszą odpowiedzialność. Obniże-

nie subwencji wiązało się z tym, że musieliśmy dołożyć swoje środki. Było składane 

sprostowanie, które jednak nic nie dało. Te pieniądze po prostu straciliśmy i to jest 

niestety prawda.  

 

Anna Baciak – Tylko, że ja odnoszę to do siebie. Jeżeli wyżej rozmawia się o mojej 

osobie, a następnie mówi, że to dyrektorzy podają błędne dane. Takie stwierdzenie mi 

tutaj po prostu nie pasuje.  

 

Wójt – Pani Dyrektor, to nie odnosi się do Pani, ponieważ nie miała Pani takiego przy-

padku. To była kwestia związana z Dyrektorem Baciakiem, który ten błąd popełnił w 

sposób świadomy bądź nieświadomy. Proszę przypomnieć kolejną kwestię, o którą Pani 

pytała. 

 

Anna Baciak – Chodzi o kwestie gospodarcze. 

 

Wójt – Powołałem Panią na Dyrektora tej szkoły i cieszyłem się że wyraziła Pani zgodę. 

Nie mam do Pani żadnych pretensji. Szkoła w Samoklęskach była zaniedbywana, ale 

odnosiłem to do P. Dyrektora. Jest teraz bardzo dobry okres, by poznać jej stan, ponie-

waż przekazuje Pani placówkę nowemu Dyrektorowi P. Uliaszowi.  Kierownik GZEAS 
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poinformowała mnie, że może nie ma tragedii, ale stan jest na pewno zaniedbany. Pani 

natomiast miała jedynie rok czasu i co Pani mogła to robiła. Poprzedni Pan Dyrektor nie 

zajmował się remontami przez wiele lat.  

 

Anna Baciak – Tu niezupełnie bym się zgodziła. Może ja zajmę na chwilkę głos. 

 

Wójt – Mówię teraz o Panu Dyrektorze. Inni dyrektorzy bardziej dbają o swoje placówki. 

Podawałem chyba przykład Szkoły Podstawowej w Świerchowej, która została wyre-

montowana. Wszystko zależy od dyrektora. Mówiąc o tym, że jest Pani osobą kompe-

tentną bardziej w sprawach edukacyjnych niż gospodarczych, miałem na myśli jedynie 

to, że jest Pani kobietą i nie musi się Pani znać na remontach. 

 

Anna Baciak – Ale znam się Panie Wójcie.  

 

Wójt – Wspominała Pani o kominach. 

 

Anna Baciak – W innych sprawach też się orientuję.  

 

Wójt – Tutaj nie chodzi o Panią, ale o przeszłość jaka w tej szkole była.  

 

Anna Baciak – Mam 18 lat stażu w tej placówce. Dyrektor Baciak usilnie działał i za-

biegał o różne sprawy. Remonty się odbywały na bieżąco.  

 

Wójt – Tak, ja też wiem jak działał Pan Dyrektor Baciak. 
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Anna Baciak – To jest może kwestia punktu widzenia niektórych osób. Ja z doświad-

czenia to mówię. Obserwowałam to na bieżąco, codziennie. Dobro dziecka było przede 

wszystkim na uwadze i jest w tej chwili dalej. Na spotkaniu 14. kwietnia, P. Wójt wspo-

minał o wynikach szkoły w Samoklęskach. Przedstawię może wynik Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej. W poprzednim roku nasza szkoła  była na ostatnim miejscu jeśli chodzi 

o Gminę. Takie sytuacje analizujemy na bieżąco i nasza szkoła robi wszystko, by je 

zmienić. W tym roku natomiast szkoła zajmuje w Gminie pierwsze miejsce. 

 

Wójt – A co ja mówiłem? W kwestiach edukacyjnych jest Pani osobą kompetentną. 

 

Anna Baciak – Ale to nie jest moja zasługa. Ja absolutnie tego do siebie nie odczytuje. 

Są to umiejętności oraz praca zarówno nauczycieli jak i uczniów a także pewnie wpływ 

rodziców. Pod względem gospodarczym robiłam tyle na ile pozwalały mi na to środki, 

których było niewiele. Kwota 5.000 zł została przeznaczona na zakup mebli, które są w 

koszmarnym stanie. Sukcesywnie są wymieniane. Zakupiłam je do klasy 3. i do szatni 

przedszkola. Ze zwiększonej subwencji została zakupiona tablica interaktywna do klasy 

1. Wnioski o dofinansowanie na zakup tablic interaktywnych zostały zatwierdzone jed-

nakże nie w takiej wysokości w jakiej zostały złożone. Wnioskowałam o kwotę 18.000. 

Otrzymaliśmy po 3.000 zł na oddział, których obecnie mamy dwa. Składaliśmy również 

wniosek o dofinansowanie do wyposażenia do stołówek szkolnych. Otrzymaliśmy kwotę 

7.000  zł. Do P. Wójta natomiast złożyłam wniosek o doposażenie biblioteki szkolnej 

zaopiniowany przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną na kwotę 1.300 zł. Nie wiem 

jednak czy został rozpatrzony. Do tej pory uważałam, że robię wszystko w zakresie 

posiadanego budżetu. Na miesiąc styczeń w ogóle nie było paragrafu na usługi remon-

towe ani na szkołę ani na przedszkole.  W tej chwili mamy na szkole 6.000 zł i taką 

kwotę zostawiam Panu Dyrektorowi. Nie wykorzystałam z niej ani grosza po to, by móc 

wykonać prace uznane za najpilniejsze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016. 

Daszek został wyremontowany w ramach współpracy. To nie był wysoki koszt – 150,10 

zł. Uważam, że pod względem gospodarczym zrobiłam wszystko co mogłam, dlatego 

nie podobają mi się niektóre stwierdzenia, które padły podczas obrad ostatniej Sesji. 

 

Wójt – Jeśli sobie Pani tego życzy, możemy odsłuchać nagranie.  



15 

Anna Baciak – Nie o to mi chodziło. Państwu Radnym również zależy na czasie. Cho-

dziło mi o to, by powiedzieć czy mogłam jeszcze coś zrobić ponad to co zrobiłam w tym 

roku szkolnym. Panie Skarbniku, a kwestia presji? O co chodziło w tym zdaniu? 

 

Pec Krzysztof –Jeśli czuje się Pani urażona to przepraszam. Pozostaje jeszcze kwestia 

dyrektorów, którzy realizują swoje cele, zamierzenia i prace remontowe. P. Dyrektor, 

wszystko to dzieje się w ramach tzw. współpracy. 

 

Anna Baciak – Doskonale Pan sobie zdaje sprawę, że obowiązki Dyrektora pełniłam  

w okresie od 1 września do 30 czerwca. Wie Pan jaki to jest okres remontowy. 

 

Pec Krzysztof – Czy ja kiedykolwiek powiedziałem Pani, że źle Pani prowadzi szkołę? 

 

Anna Baciak – Tak wynika z protokołu.  

 

Pec Krzysztof – Jeśli czuje się Pani urażona to bardzo Panią przepraszam. Na pewno 

nie chciałem Panią urazić.  

 

Anna Baciak – Oczywiście przyjmuję przeprosiny i nie mam do nikogo żalu. Tylko naj-

lepiej rozmawiać ze sobą a nie rzucać słowa, które najczęściej nie mają pokrycia. Je-

steśmy dorośli i musimy ze sobą rozmawiać. Tylko dyskusja może cokolwiek zmienić. 

 

Pec Krzysztof – Ja też jestem tego samego zdania.  

 

Przewodniczący Rady – Osobiście byłem w szkole w Samoklęskach i muszę przyznać, 

że placówka jest bardzo zaniedbana, wymaga niezwłocznego remontu. Widać również 
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to, że zniszczenia nie powstały w trakcie krótkiego okresu lecz są wynikiem długookre-

sowego zaniedbania. 

 

Anna Baciak – Trudno też było wymagać od P. Dyrektora Baciaka jakichś komplekso-

wych remontów skoro miał w budżecie przeznaczane na ten cel 3000-4000 zł. Odnoszę 

wrażenie, że każdy ma swój punkt widzenia. Ja też pozwolę sobie na koniec mieć taki. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy ktoś ma jakieś pytania do p. Dyrektor? 

Nie ma 

O godz. 15.18 obrady Sesji opuściła P. Anna Baciak – p.o. Dyrektora Zespołu Szkół 

Integracyjnych w Samoklęskach. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia 

Radzie Gminy Osiek Jasielski opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników 

sądowych. 

 

Monika Władyka - Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie, pismem z dnia 19 maja 2015 

roku skierował do Wysokiej Rady informację przypominającą o tym, że Rada Gminy 

Osiek Jasielski ma dokonać wyboru: 

- 2 ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle oraz 

- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

Zgodnie z zapisami ustawy: Prawo o ustroju sądów powszechnych, przed 

przystąpieniem do wyborów ławników, Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawia 

na Sesji swoja opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie 

spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 4 lata temu zespół opiniujący 

kandydatów na ławników liczył 3 osoby. Przed przystąpieniem do wskazania osób 

wchodzących w skład zespołu, Wysoka Rada musi w pierwszej kolejności określić skład 

liczbowy. 

 

Wojdacz Piotr – Stawiam wniosek formalny, by do zespołu weszło trzy osoby. 

 

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie wniosek, by zespół opiniujący 

kandydatów na ławników liczył 3 osoby.  
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Kto jest za przyjęciem wniosku? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zgłaszanie kandydatów  do zespołu. 

 

Albin Wierdak – Zgłaszam Radnego Stanisława Masteja. 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Mastej wyraża zgodę? 

 

Stanisław Mastej – Tak, wyrażam  zgodę. 

 

Wojdacz Piotr – Zgłaszam Radnego Krzysztofa Kicilińskiego. 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Kiciliński wyraża zgodę? 

 

Krzysztof Kiciliński – Tak, wyrażam zgodę.   

 

Mastej Stanisław – Zgłaszam kandydaturę Tomasza Źrebca 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Źrebiec wyraża zgodę? 

 

Tomasz Źrebiec – Nie, nie wyrażam. 

 

Danuta Czajkowska – Zgłaszam Radnego Janusza Brączyka. 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Brączyk  wyraża zgodę? 

 

Janusz Brączyk – Tak, wyrażam zgodę.  

 

Przewodniczący Rady – Proszę ze swego grona wyznaczyć Przewodniczącego 

zespołu. 

 

Na Przewodniczącego zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Osiek Jasielski opinii  

o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych zaproponowano Radnego Masteja 

Stanisława, który wyraził zgodę na objecie tej funkcji. 
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Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania 

zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Osiek Jasielski opinii o zgłoszonych 

kandydatach na ławników sądowych. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

13 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”. 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku 

Gmin Dorzecza Wisłoki. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Sekretarz i krótkie 

omówienie proponowanych zmian Statutu.  

 

Sylwia Twardzik -  Wysoka Rado, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uchwałą Nr 

IV/13/2015 z dnia 27-05-2015 r. zatwierdził projekt zmian w Statucie Związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki. Zaproponowane zmiany polegają na poszerzeniu celu samego 

Związku opisanego w § 3 Statutu. W § 6 ust. 3 skreśla się  zdanie drugie: ,,  Przy 

wyborze członków Zarządu głosowanie tajne jest prowadzone osobno dla każdego 

członka” . § 18 ust.2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: ,,tworzenie, przekształcanie i 

likwidacja jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych Związku”.  Zmianie 

ulega również załącznik Nr 1 Statutu w związku z poszerzeniem wykazu gmin 

wchodzących w skład Związku o Gminę Biecz oraz Miasto Dębica. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia zmian w Statucie 

Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. 

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie  uchwalenia zmian w Statucie 

Związku Gmin Dorzecza Wisłoki? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Skarbnika. 

 

Pec Krzysztof – Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 

marca 2015 roku przedłożono radzie Gminy Osiek Jasielski oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok, 

sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, 

Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia oraz Informację o stanie mienia 

komunalnego. Uchwalony przez radę Gminy Osiek Jasielski budżet na 2014 rok po 

stronie dochodów wynosił: Plan 20.027.993,97 zł przy wykonaniu 19.078.132,22 zł, a 

po stronie wydatków z zaplanowanych 19.871.246,97 zł wykonano 19.169.921 zł. 

Dochody według grup dla poszczególnych działów kształtowały się w następujący 

sposób: 

 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan po zmianach: 162.541,55 zł, dochody 

wykonane: 162.541,53 zł, 

 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan po 

zmianach: 726 zł, dochody wykonane: 1496,26 zł, 

 600 Transport i łączność: plan po zmianach: 3.378.091,35 zł, dochody 

wykonane: 3.363.423,65 zł, 

 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan po zmianach: 540.933,78 zł, dochody 

wykonane: 243.046,29 zł, 

 720 Informatyka: : plan po zmianach: 113.835,00 zł, dochody wykonane: 

28.021,18 zł, 

 750 Administracja publiczna: plan po zmianach: 75.274,00 zł, dochody 

wykonane: 70.156,59 zł, 

 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa: plan po zmianach: 60.096,00 zł, dochody wykonane: 

46.066,33 zł, 

 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan po zmianach: 

22.420,00 zł, dochody wykonane: 24.398,00 zł, 

 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 

plan po zmianach: 2.662.323,24 zł, dochody wykonane: 70.156,59 zł, 
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 758 Różne rozliczenia: plan po zmianach: 7.144.556,10 zł, dochody wykonane: 

7.144.556,10 zł, 

 801 Oświata i wychowanie: plan po zmianach: 1.082.811,47 zł, dochody 

wykonane: 71.019.767,39 zł, 

 852 Pomoc społeczna: plan po zmianach: 2.722.415,53 zł, dochody wykonane: 

2.668.634,66 zł, 

 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan po zmianach: 198.000 zł, dochody 

wykonane: 196.995,99 zł, 

 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan po zmianach: 

1.570.740,41 zł, dochody wykonane: 1.428.874,39 zł, 

 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan po zmianach: 161.202.87 

zł, dochody wykonane: - zł, 

 926 Kultura fizyczna: plan po zmianach: 132.026,67 zł, dochody wykonane: - 

zł, 

W roku 2014  wydatki budżetu wyniosły: 19.169.921,37 zł.  

Wydatki w szczegółowości budżetowej kształtowały się następująco: 

 010  Rolnictwo i łowiectwo: plan po zmianach: 103.609,55 zł, wydatki 

wykonane: 103.604,90 zł, 

 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan po 

zmianach: 63.181,52 zł, wydatki wykonane: 62.976,13 zł, 

 600 Transport i łączność: plan po zmianach: 4.515.654,98 zł, wydatki 

wykonane: 4.487.712,44  zł, 

 700 Gospodarka mieszkaniowa: plan po zmianach: 237.845,00 zł, wydatki 

wykonane: 228.128,80 zł, 

 710 Działalność usługowa: plan po zmianach: 15.000,00 zł, wydatki wykonane: 

7.700,00 zł, 

 720 Informatyka: : plan po zmianach: 136.669,00 zł, wydatki wykonane: 

63.917,08 zł, 

 750 Administracja publiczna: plan po zmianach: 1.648.457,00 zł, wydatki 

wykonane: 1.616.611,76 zł, 

 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa: plan po zmianach: 60.096,00 zł, wydatki wykonane: 

46.066,34 zł, 

 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan po zmianach: 

185.227,00 zł, wydatki wykonane: 151.262,88 zł, 
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 757 Obsługa długu publicznego, plan po zmianach: 278.412,50 zł, , wydatki 

wykonane: 251.203,39 zł, 

 758 Różne rozliczenia: plan po zmianach: 742,07 zł, wydatki wykonane: - zł, 

 801 Oświata i wychowanie: plan po zmianach: 7.171.047,11 zł, wydatki 

wykonane: 7.163.614,58 zł, 

 852 Pomoc społeczna: plan po zmianach: 3.109.582,03 zł, wydatki wykonane: 

3.063.520,06 zł, 

 851 Ochrona zdrowia: plan po zmianach: 72.073,00 zł, wydatki wykonane: 

70.944,89 zł, 

 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: plan po zmianach: 248.000,00 zł, 

wydatki wykonane: 246.822,19 zł, 

 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan po zmianach: 

1.228.175,65 zł, wydatki wykonane: 834.423,46 zł, 

 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan po zmianach: 476.236,11 

zł, wydatki wykonane: 450.987,83 zł, 

 926 Kultura fizyczna: plan po zmianach: 320.738,45 zł, wydatki wykonane: 

320.424,64 zł. 

Pec Krzysztof odczytał Uchwałę Nr VI/43/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania 

rocznego Wójta Gminy Osiek Jasielski z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

 

Zbigniew Mróz – Ile wynosiło zadłużenie Gminy według stanu na początek roku 

2014?  

 

Pec Krzysztof – Na początek roku 2014 roku zadłużenie wyniosło: 6.669.315,92 zła  

a na koniec 2014 roku spadło do poziomu: 6.242.648,92 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 
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12 Radnych było ,,ZA” 

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

 

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

za 2014r. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski - Albin Wierdak 

odczytał: 

1. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Osiek Jasielski z 

dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy 

Osiek Jasielski za 2014 rok, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania 

finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia 

komunalnego oraz opracowania wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta 

Gminy Osiek Jasielski. 

2. Uchwałę Nr VI/40/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Osiek Jasielski za 2014 rok. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

 

Marek Kiełbasa – Czy analizowana była dokumentacja pokontrolna? . Jak Radni mają 

na koniec roku podejmować uchwałę budżetową nie znając dokumentów źródłowych? 

Wiemy jak wygląda sytuacja  z realizacją pierwszego projektu.  Dlaczego wynikła z 

kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski na projekcie: ,,Turystyka i 

kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski” w roku 

2014, konieczność zwrotu kwoty ponad 132.000 zł z tytułu niepoprawnego 

zastosowania Prawa zamówień publicznych? Chodziło o nienależnie przyznane punkty 

wykonawcy.  

 

Albin Wierdak – Dyskutowaliśmy na temat sprawozdania. Wtedy należało zabrać 

głos. Aktualnie dyskutujemy na temat udzielenia absolutorium. W ten sposób robimy 
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zamieszanie.  

 

Wójt – Wysoka Rado, jak najbardziej możemy dyskutować. Nikt nie ma nic do ukrycia. 

Każda inwestycja realizowana ze środków Unii Europejskiej wymaga faktycznie 

staranności. Przy każdej inwestycji są kontrole. To chyba nie jest nowość. Gmina Osiek 

Jasielski jest objęta szczególnymi rodzajami kontroli – na zlecenia. Są ludzie, którzy 

się o to troszczą, ale robią to zazwyczaj po zakończonej inwestycji. Sprawa korekty 

finansowej, o której mówiliśmy na ostatniej Sesji jest chyba wszystkim znana. Był 

obecny radca prawny, który wyjaśnił całą sytuację. Sprawa jest aktualnie w toku. Nie 

zgadzamy się z decyzją instytucji kontrolującej. Tak się niestety zdarza. To nie jest 

nasz jedyny przypadek. Byliśmy w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie 

poinformowano nas, że na dużych inwestycjach mają tego rodzaju spraw nawet i po 

20 rocznie. Z roku na rok ich liczba ulega zmniejszeniu z uwagi na to, że gminy uczą 

się na swoich błędach. Biorąc pod uwagę ilość wniosków, jakie realizowaliśmy przez te 

wszystkie lata, mamy tych błędów i tak znikomą liczbę. Jeśli jednak ktoś chce to 

wykorzystać, to oczywiście to zrobi we własnym celu. Szkoda tylko, że nie dba o dobro 

Gminy, mieszkańców i naszego budżetu. Jeśli chodzi o drugą korektę finansową, 

wyjaśnień udzieli P. Skarbnik, który jest bardziej zorientowany w tym temacie. Wysoka 

Rado, mamy portal www.zaleze.com, które dopomina się m.in.: o dokumentację z 

kontroli. Gminy muszą udostępniać takie dane zgodnie z zapisami ustawy o dostępie 

do informacji publicznej. Wspominany portal wnioskuje o różnego rodzaju informacje. 

W razie nie dopilnowania terminu, bądź błędnej interpretacji wniosku, portal od razu 

występuje ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Są to sprawy 

naprawdę bardzo uciążliwe i pracochłonne dla Urzędu Gminy. Większość spraw, w tym 

również kwestie związane z kontrolami są w ten  właśnie sposób nagłaśniane. 

Oczywiście Gmina nie ma nic do ukrycia.  Możemy na Sesji powiedzieć kto z 

pracowników otrzymał nagrodę i jakie otrzymuje wynagrodzenie. Jest to oczywiście 

celowe działanie niektórych osób, które przeszkadza w pracy Urzędu Gminy. Niestety 

polityka jest złą rzeczą i szkoda, że niektóre osoby mieszają ją z funkcjonowaniem 

samorządu. 

 

Pec Krzysztof – Polityka nie jest złą rzeczą. Polityka w swoim działaniu powinna 

jednak iść w takim kierunku, by poprawiać życie ludzi a nie odwrotnie. Odnośnie 

korekty finansowej, o którą pytał Radny Marek Kiełbasa. Nie mamy do zwrotu kwoty 

132.000 zł. O taka kwotę zostało nam pomniejszone dofinansowanie. Wysoka Rado, 

http://www.zaleze.com/
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tylko ten co nic nie robi, nie robi błędów. Przyznajemy się do błędów, które powstały 

na naszych pierwszych dwóch projektach. Powiem szczerze, uczyliśmy się realizacji 

tych dwóch zadań w najtrudniejszym, jak się okazuje, temacie zamówień publicznych, 

które w naszym Urzędzie niestety ,,kulały”. Aktualnie mamy pracownika, który się 

zajmuje zamówieniami publicznymi. Wykazuje duże zaangażowanie i naukę. Na 

8.700.000 zł środków pozyskanych z Unii Europejskiej, te 500.000 zł globalnych 

korekt, to 5 % wszystkich dochodów. Uważam, że to nie jest tak źle. Co do projektu 

turystycznego, nie kwestionowaliśmy go. Przyjęliśmy tą korektę w formie takiej, że o 

taką kwotę została nam pomniejszona refundacja. Nie mamy nic do zwrotu.  

 

Marek Kiełbasa – P. Wójcie pyta Pan o czyje dobro dbam. Ja jako Radny, nie mam 

prawa i obowiązku pytać co się dzieje z naszymi publicznymi pieniędzmi ? ja zarabiam 

1.800 zł miesięcznie i niejednokrotnie brakuje mi do końca miesiąca. Dla mnie, 

oddawanie takich środków, to zwykła niegospodarność i jako Radny mam obowiązek 

zapytać gdzie te pieniądze i dlaczego musimy je zwrócić. Jestem potępiany na 

większości Sesji, ale nie chcę się zniżać do takiego poziomu. P. Wójcie, mówi Pan, że 

szkoda, że dopiero teraz. Pytam: a kiedy? W momencie projektowania budżetu nie 

znamy szczegółowej prognozy finansowej. Powinniśmy wiedzieć, że takie środki mogą 

podlegać zwrotowi w 2015 roku bądź w 2016 roku. Dla mnie, to bardzo ważna 

informacja. Jeśli inni radni nie chcą o tym wiedzieć, to ich sprawa. Ja chciałabym 

wiedzieć. Nie chcę wracać do momentu, w którym była obecna P. Dyrektor z 

Samoklęsk. Żyję chyba w wirtualnym świecie, bo doskonale pamiętam o czym 

dyskutowaliśmy na ostatniej Sesji. Ja co innego na Sesji słyszałem. Nie poruszałem 

tego tematu, ponieważ nie chciałem robić jej przykrości.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

 

Albin Wierdak – P. Skarbniku, czy idąc tokiem myślenia Radnego Kiełbasy, będziemy 

zwracać pieniądze, których nie otrzymaliśmy? 

Pec Krzysztof – Jeśli mówimy o kwocie 132.000 zł, my ich nie zwrócimy, ponieważ ich 

nie otrzymaliśmy.  

 

Marek Kiełbasa – W projekcie budżetu zakładaliśmy, że je otrzymamy.  

 

Wójt – P. Radny Kiełbasa, nie jest moja intencją, by prowadzić z Panem polemikę. 
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Trochę Pan wprowadza wszystkich w błąd. Możemy coś planować, możemy coś zakładać, 

ale w trakcie roku wychodzą pewne zmiany. Za przykład niech posłuży inwestycja 

budowy kanalizacji. Tam też było planowane, tam też było zakładane ile mamy otrzymać 

z Funduszu Spójności. W trakcie realizacji projektu jedna z Gmin błędnie przeprowadziła 

przetargi, co skutkowało tym, że wszystkim uczestnikom została pomniejszona 

wysokość dofinansowania. Nie można nigdy być pewnym, że plany, które sobie 

założymy, zostaną w całości zrealizowane. W trakcie roku następują zmiany. Czasem 

pracownik nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć. W tym wypadku nadgorliwość 

okazała się być zła, ponieważ żądaliśmy od wykonawcy oświadczenia, w którym 

potwierdza, iż zapoznał się z terenem budowy. Krajowe przepisy Prawa zamówień 

publicznych dopuszczają takie rozwiązanie, ale przepisy UE już niestety nie. P. Radny 

Kiełbasa, jest Pan często w Urzędzie Gminy. Może Pan pytać pracowników jak posuwają 

inwestycje i jak przebiega ich realizacja. Przedsięwzięcie , o którym mówimy trwało dwa 

lata. Ani razu Pan nie zapytał o jego przebieg. Nie zarzuci Pan jednak tego, że Gmina 

nie ściągnęła środków zewnętrznych z UE. Było niewiele inwestycji, które zostały 

zrealizowane bez unijnego wsparcia. W 2010 roku Gmina Osiek Jasielski była na 

wysokiej pozycji w rankingach pozyskania środków unijnych. Powinniśmy się tym 

zdecydowanie chwalić i podkreślać, że bardzo dużo zostało zrobione w naszej Gminie. 

Jest to podkreślane głównie przez osoby z zewnątrz. Jest natomiast kilka osób, które 

próbują zbić kapitał przyszłościowy głównie na tym, co Gminie po prostu nie wyszło. 

Jestem bardzo dumny z Wysokiej Rady, zarówno z tej obecnej jak i poprzedniej. 

Podejmowaliście słuszne decyzje. Tak naprawdę, nie ma samorządu, który nie miałby 

kredytu.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2014r. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

11 Radnych było ,,ZA” 

2 Radnych było ,,PRZECIW” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”. 

 

Wójt – Bardzo dziękuję za udzielone absolutorium. Analizując lata poprzednie, 

uważam, że rok 2014 wcale nie był gorszym dla Gminy Osiek Jasielski. Mimo tego, że 
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realizowaliśmy duże inwestycje, nie zaciągaliśmy kredytu. Dokończyliśmy budowę sali 

gimnastycznej w Zawadce Osieckiej, wyremontowaliśmy również drogę powiatową, o 

którą wszyscy zabiegali. Udało się częściowo spłacić wcześniej zaciągnięte 

zobowiązania, choć zdaję sobie sprawę, że to przysłowiowa ,,kropla w morzu”. Idziemy 

jednak w dobrym kierunku. Udało się nam zrealizować tyle inwestycji, na ile było nas 

tak naprawdę stać. Pamiętajmy, że chcąc realizować przedsięwzięcia finansowane ze 

środków Unii Europejskiej, musimy posiadać wkład własny. Dla mnie, osobiście, rok 

2014 nie był najprzyjemniejszym okresem. Czasem ludzie gotują nam los. Dopiero teraz 

obudziło się we mnie poczucie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Po 

wyborach samorządowych myślałem, że stracę wiarę w ludzi. Stało się jednak 

odwrotnie. Stało się to, czego chciałem ja, czego chciała cała moja rodzina i większość 

naszego społeczeństwa. Za to jestem wdzięczny nie tylko wszystkim mieszkańcom, ale 

i Wam, Wysoka Rado, bo byliście po prostu ze mną. Nigdy nie opuszczę Radnych, którzy 

zmierzają w dobrym kierunku, nigdy nie opuszczę mieszkańców. Będę walczył do końca. 

Będę bronił wszystkich spraw, które dotyczą mieszkańców i wierzę, że Wysoka Rada 

pomoże mi w tym. Nie pozwolę na to, by ktoś wyłudził od Gminy nienależne środki. 

Uważam, że wszyscy powinniśmy dążyć do tego, by te dowody i prawda ujrzały w końcu 

światło dzienne. Bardzo dziękuję P. Skarbnikowi Gminy i wszystkim pracownikom, 

którzy przyczynili się do wydatkowania budżetu za 2014 rok. Dziękuję 

Przewodniczącemu Rady Gminy, dziękuję Wysokiej Radzie zarówno tej jak i poprzedniej 

kadencji. Dziękuję również P. Sekretarz. Dziękuję wszystkim Sołtysom, którzy z nami 

współpracowali i współpracują.  

 

O godzinie 16.32 ogłoszono przerwę 

Obrady Sesji wznowiono o godzinie 16.47. 

 

Ad. 16 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 2014r. 

 

Wojdacz Piotr – Wysoka Rado, zmiany budżetowe omawiane były na Komisji 

Budżetowej, jednak pojawiły się nowe autopoprawki, dlatego proszę P. Skarbnika o 

omówienie uchwały. 
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Pec Krzysztof – Autopoprawka polega na uwzględnieniu w budżecie kosztów 

związanych z likwidacją osuwiska w Załężu. Zarówno dochody jak i wydatki 

zwiększamy o kwotę 114.163,00 zł.  Składają się na to: wpływy z opłat wynajmu 

pomieszczeń w gimnazjum w wysokości 903,00 zł, wpływ środków związanych z 

pomocą społeczną – 4.195,00 zł, refundacja kosztów zadania polegającego na budowie 

sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osiek Jasielski – 109.065,00 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

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

z dnia 30 grudnia 2014r. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Osiek Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, w pierwszej kolejności musimy powołać 

komisję skrutacyjną. Składam wniosek formalny, by liczyła trzy osoby.  

Poddaję pod głosowanie postawiony przeze mnie wniosek, by komisja 

skrutacyjna liczyła trzy osoby. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę podawać kandydatów do komisji skrutacyjnej 

pamiętając o tym, że kandydat na Wiceprzewodniczącego nie może brać udziału w jej 

pracach. 

 

Albin Wierdak – Zgłaszam Radnego Tomasza Źrebca. 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Źrebiec wyraża zgodę ? 

 

Tomasz Źrebiec – Tak, wyrażam.  
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Piotr Wojdacz – Zgłaszam Radnego Stanisława Masteja 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Mastej wyraża zgodę ? 

 

Stanisław Mastej – Tak, wyrażam.  

 

Janusz Brączyk – Zgłaszam Radną Danutę Czajkowską. 

 

Przewodniczący Rady -  Czy Radna Czajkowska Wyraża zgodę? 

 

Danuta Czajkowska – Tak, wyrażam. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę zgłaszać kandydatów na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski.  

 

Henryka Gumienna – Zgłaszam Radnego Janusza Brączyka. 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Brączyk wyraża zgodę? 

 

Janusz Brączyk – Tak, wyrażam.  

 

Mastej Stanisław – Zgłaszam Radnego Piotra Wojdacza. 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Wojdacz wyraża zgodę? 

 

Wojdacz Piotr – Tak, wyrażam.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne kandydatury? 

 

Nie ma 

 

Albin Wierdak – Stawiam wniosek formalny o zamknięcie listy. 

 

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie wniosek Radnego Wierdaka  

o zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski. 
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Kto jest za przyjęciem wniosku? 

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

12 Radnych było ,,ZA”. 

 

Radny Tomasz Źrebiec odczytał protokół Komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego 

tajnego głosowania, w wyniku którego Wiceprzewodniczącym został wybrany Radny 

Piotr Wojdacz.  

 

Ad. 18 Interpelacje radnych 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są interpelacje? 

Nie ma 

 

Ad. 19 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Mróz Zbigniew – wszystkie samorządy w powiecie jasielskim organizują obchody 25-

lecia samorządu. My też coś planujemy w tym zakresie? 

 

Wójt – To prawda, że większość samorządów organizuje tego rodzaju uroczystości, 

które maja na celu upamiętnienie powstania samorządu. Była o tym mowa na ostatnim 

konwencie wójtów. Ustaliliśmy, że każdy samorząd zorganizuje uroczystą Sesję, na 

którą zaprosi wszystkie osoby, które w przeszłości pełniły funkcję radnego lub wójta. W 

tym roku obchodzimy również 650-lecie powstania Osieka Jasielskiego. Zbyt wiele 

imprez zbiegło się na raz, choć 25-lecie samorządu możemy jeszcze zaplanować. 

Chciałem podkreślić, iż ponownie złożyliśmy wniosek o zatwierdzenie herbu przez 

Komisję Heraldyczną, choć nie uda się nam chyba zdążyć przed obchodami 650-lecia 

powstania Osieka Jasielskiego. Mam nadzieje, że uda się nam go zatwierdzić w tym 

roku. Uważam, że zaproszenie wszystkich osób, które kiedyś pełniły funkcję Radnego i 

osobiście dbały o dobro naszej Gminy na uroczystą Sesję, byłoby chyba bardzo miłym 

gestem z naszej strony.  

 

Marek Kiełbasa – Chciałem serdecznie podziękować za uczestnictwo w przekazaniu 

samochodu dla OSP w Świerchowej. Samochód został dość dokładnie wyremontowany. 

Środki w kwocie 500 zł, jakie zostały nam przekazane były niestety niewystarczające. 

Koszt remontu w wysokości 2.500 zł chcieliśmy pokryć ze środków z dzierżaw gruntów. 
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W zeszłym tygodniu odbyło się zebranie zarządu OSP, na które zostałem zaproszony 

przez P. Wójta. Tam przedstawiłem całą sytuację. P. Wójt wyraził zgodę i potwierdził, że 

rachunek podpisze. Jesteśmy zobowiązani pewnym osobom zapłacić za wykonaną pracę  

i za części. Proszę nie zabijać w strażakach ducha do tego co zrobili i co będą chcieli 

jeszcze zrobić. Aktualnie wywiązuje się niepotrzebna dyskusja, która jeszcze bardziej 

zaognia konflikt. Na zarządzie OSP zapewnił Pan, że te pieniądze się znajdą i zostaną 

przekazane na rzecz remontu samochodu. Czy nadal podtrzymuje Pan tą opinię czy coś 

się jednak zmieniło? 

 

Wójt – Otrzymałem protokół z zebrania zarządu OSP, w którym zapisano, iż zarząd 

przeznacza 500 zł na remont samochodu strażackiego. Otrzymałem dwie fakturę na 

kwotę około 500 zł, które podpisałem. Po jakimś czasie otrzymałem umowę zlecenie 

opiewającą na kwotę 2.500 zł, której nie podpisałem. P. Sołtys tłumaczy, że będzie miał 

środki na pokrycie tych kosztów pochodzących z czynszu czy dzierżaw. Wlałbym, by taki 

zapis był jednak ujęty w funduszu sołeckim. Sprawdziliśmy, takiego zapisu nie ma. Poza 

tym, nie jestem pewien czy mogę podpisać taką umowę zlecenie z osobą fizyczną nie 

prowadzącą działalności gospodarczej. Nie byłoby problemu gdyby to był po prostu 

rachunek. 

 

Marek Kiełbasa – Nie wiedziałem, że można zmienić fundusz sołecki. Dwa lata wstecz 

chcieliśmy zmienić fundusz sołecki, ale okazało się, że nie możemy. O zmianie przepisów 

nic nie wiem. Może wytłumaczę skąd wzięło się te 3000 zł zamiast 500 zł. Jako Sołtys 

muszę podejmować odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie. Jeśli mechanik mówi, 

że zrobi ten samochód w ciągu tygodnia. Następnie remontuje go od godz. 7.00 rano 

do godz.2 po północy. Ja nie mogę mu odebrać tego ,, społecznego” ducha. Chłopak 

stwierdził, że nie weźmie tych pieniędzy a ze swoich zapłaci za energię elektryczną. 

Sumienie mi nie da pozwolić na to. Jedyny koszt jaki musimy pokryć to wynagrodzenie 

temu człowiekowi, który poświęcił swój czas, swoje zaangażowanie i poświęcenie, po 

to, by ten samochód służył nie mi, ale społeczeństwu. Proszę jedynie o to, by w sytuacji 

kiedy mieszkańcy się łączą, by coś razem zrobić, proszę im w tym pomóc.  

 

Wójt – Ja nie mam nic przeciwko temu. Chcę jedynie, by wszystko było zgodne  

z prawem. To zarząd OSP dysponuje swoimi środkami i podejmuje w tego rodzaju 

kwestiach decyzje.  
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Marek Kiełbasa – Czy zarząd OSP ma decydować o środkach danego Sołectwa? 

 

Wójt – Mówię o funduszach strażackich. 

 

Marek Kiełbasa – O środkach z tytułu dzierżaw nie decyduje zarząd OSP, a zebranie 

wiejskie.  

 

Wójt – Nie byłoby problemu, gdyby mieszkańcy zostali o tym poinformowani.  

 

Marek Kiełbasa – Mieszkańcy są o tym poinformowani i będą informowani w dalszym 

ciągu.  

 

Wójt – Na tą chwilę nigdzie nie ma takiego zapisu. Jeśli Pan przyniesie protokół  

z zebrania wiejskiego, w którym będzie poruszona kwestia przeznaczenia 2.500 zł ze 

środków sołeckich na remont samochodu strażackiego, ja umowę podpisuje.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

 

Wójt – Sprawa związana z budynkiem ,,starej szkoły „ w miejscowości Czekaj w końcu 

się zakończyła. Właścicielką się wymeldowała. W końcu będziemy mogli ogłaszać 

przetarg na sprzedaż lub dzierżawę. P. Sołtys zwoła zebranie wiejskie w najbliższym 

czasie, na którym mieszkańcy wyrażą opinię co do zadysponowania tej nieruchomości  

i tego budynku.  

 

Władysław Świątek – Chciałem poruszyć jeszcze kwestię remontu dróg gminnych.  

 

Wójt – Chciałem poruszyć sprawę drogi gminnej w Czekaju, o której wspominałem 

kiedyś na zebraniu wiejskim.  

 

Władysław Światek – Własnych środków na remont dróg mamy w granicach 6.000 

zł.  

 

Przewodniczący Rady -  Czy są inne wnioski? 

Nie ma 

Obrady Sesji zakończono o godz. 17.40 
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Protokołowała: 

Monika Władyka 


