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Protokół Nr XII/2015 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 23 października 2015 roku 

 

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

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

sołtysów wsi, P. Sekretarz, P. Skarbnika  oraz P. Jana Pyzika – radcę prawnego.  

 

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. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski                 

2. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski 

3. Piotr Wojdacz – Samoklęski 

4. Władysław Świątek - Czekaj 

5. Danuta Czajkowska – Mrukowa 

6. Daniel Socha -  Mrukowa 

7. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

8. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

9. Kazimierz Wygonik – Załęże 

10. Stanisław Mastej – Załęże  

11. Zbigniew Mróz – Świerchowa 

12. Marek Kiełbasa – Świerchowa  

13. Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

14. Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka  

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. Albin Wierdak – Osiek Jasielski   

 

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

1. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski 
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2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski 

3. Marian Bors – sołtys wsi Mrukowa 

4. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu 

5. Pec Krzysztof - Skarbnik Gminy 

 

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad:  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

4. Przyjęcie  protokołów z poprzednich Sesji 

5. Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika  

bez dalszego biegu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle 

9. 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. 

10.Interpelacje radnych. 

11.Wolne wnioski i zapytania. 

12.Zakończenie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, pooddaję pod głosowanie dzisiejszy porządek 

obrad.  

Kto jest za przyjęciem porządku obrad ? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad 4 Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado, mamy do zatwierdzenia dwa protokoły  

z ostatnich dwóch posiedzeń Rady . Oba protokoły zostały umieszczone w BIP-ie. Były 
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również dostępne w Urzędzie Gminy w biurze obsługi Rady Gminy. Czy są pytania, uwagi 

lub sugestie związane z protokołami z poprzednich Sesji? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół Nr X/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół Nr X/2015 został przyjęty jednogłośnie 

Poddaję pod głosowanie protokół Nr XI/2015 z dnia 25 września 2015 roku 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół Nr XI/2015 został przyjęty jednogłośnie 

 

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

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

 

Z uwagi na nieobecność P. Wójta, informację na temat uchwał podjętych na poprzedniej 

Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym przedstawiła P. Sylwia Twardzik – 

Sekretarz Gminy. 

 

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

Sekretarz? 

Nie ma 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

w trybie bezprzetargowym. 

 

Przewodniczący Rady – Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w miejscowości 

Samoklęski. Oznaczone są następującymi numerami ewidencyjnymi: nr 1178/2 o pow. 

0,04 ha oraz 1178/1 o pow. 0,12 ha.  

 

Sylwia Twardzik – wniosek został złożony już dawno temu przez P. Jagmin Alicję i 

Jagmin Arkadiusza. Zebranie wiejskie wyraziło zgodę na zbycie nieruchomości.  

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 
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Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata  

na ławnika bez dalszego biegu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał § 1 uchwały, który mówi: 

,, 1. Stwierdza się, że zgłoszenie P. Renaty Łąckiej na ławnika do Sądu Rejonowego  

w Jaśle w sposób formalny zostało złożone w dniu 2 lipca 2015 roku 

2. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za dokonanie po terminie 

i pozostawia się bez dalszego biegu.” 

 

P. Stanisław Mastej – Przewodniczący zespołu opiniującego kandydatów na ławników do 

Sądu Rejonowego w Jaśle odczytał protokół z posiedzenia zespołu z dnia 23 października 

2015 roku, w którym zespól stwierdza, że zgłoszenie P. Renaty Łąckiej pozostawia się 

bez dalszego biegu a kandydatami, którzy złożyli  prawidłowe zgłoszenia są: P. Janina 

Jurkowska zam. Mrukowa i Elżbieta Dunaj zam. Elżbieta Dunaj zam. Załęże. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie pozostawienia zgłoszenia 

kandydata na ławnika bez dalszego biegu. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  

w Jaśle. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, wybór ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle 

musi nastąpić w trybie tajnego głosowania. W związku z czym, pierwszym etapem jest 

powołanie komisji skrutacyjnej. Składam zatem formalny wniosek, by komisja 

skrutacyjna liczyła trzy osoby. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 
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Przewodniczący Rady – Proszę o zgłaszanie kandydatów do składu komisji 

skrutacyjnej.  

 

Władysław Świątek – Daniel Żarnowski. 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Daniel Żarnowski wyraża zgodę ? 

 

Daniel Żarnowski – Tak, wyrażam.  

 

Kiciliński Krzysztof – Tomasz Źrebiec. 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Tomasz Źrebiec wyraża zgodę ? 

 

Tomasz Źrebiec – Tak, wyrażam.  

 

Piotr Wojdacz – Mastej Stanisław. 

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Stanisław Mastej wyraża zgodę ? 

 

Stanisław Mastej – Tak, wyrażam.  

 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle, 

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej: P. Stanisław Mastej odczytał protokół, w którym 

stwierdzono, że P. Elżbieta Dunaj Zam. Załęże otrzymała 14 głosów ,,ZA”, P. Janina 

Jurkowska zam. Mrukowa otrzymała 6 głosów ,,ZA”. 

 

Ad. 9 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. 

 

Piotr Wojdacz – Komisja Budżetowa obradowała na temat przedmiotowych zmian 

budżetowych na posiedzeniu w dniu 21 października br. w głównej mierze zmiany 

dotyczyły wewnętrznych przesunięć. 
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Pec Krzysztof – Zmniejszenie w kwocie: 1138,00 zł są wynikiem decyzji Urzędu 

Marszałkowskiego, który zmniejszył dotację dla Urzędów Wojewódzkich. Zwiększenia 

w wysokości: 54.024,00 zł wynikają z wpływów podatku od osób prawnych oraz 

środków GOPS. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia pomocy społecznej, 

zasiłki oraz pomoc w naturze. Pozostałe przesunięcia wydatków dotyczą m.in.: usług 

remontowych na szkołach podstawowych, gdzie mieliśmy zarezerwowane środki, 

gdyby nabory na modernizację szkół ruszyły w tym roku. Nie dojdzie jednak do tego, 

dlatego mamy zabezpieczone środki na zapewnienie opieki edukacyjnej czy pomoc 

materialną dla uczniów w formie stypendium.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

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

z dnia 30 grudnia 2014r. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

O godz. 12.17 ogłoszono przerwę. 

Obrady Sesji wznowiono o godz. 12.25 

 

Ad. 10 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji 

Ad. 11 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, do biura obsługi Rady Gminy wpłynęło pismo 

zawierające skargę P. Tadeusza Zawiszy – Sołtysa miejscowości Osiek Jasielski na 

działalność Wójta Gminy Osiek Jasielski. Pismo nie zostało do Państwa wysłane z uwagi 

na to, że nie zawierało załącznika, który zostały wysłany ponownie i dotarł do nas 

niedawno. Skarga dotyczy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Osiek Jasielski. 

Poprosimy obecnego radcę prawnego, by wypowiedział się w tej sprawie.  
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Jan Pyzik – Ponieważ skarga była już przedmiotem obrad Rady Gminy Osiek Jasielski.  

Art. 239. § 1 KPA mówi:  W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a 

skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej 

rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją 

w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. Skarga powinna zatem trafić pod 

ocenę Komisji Rewizyjnej, która zdecyduje, czy wnosi coś nowego czy też nie. 

 

Marek Kiełbasa – Od paru lat prosimy o remont drogi do tzw. źródełka. Korzysta z 

niej prawie cały Powiat a droga jest w zasadzie w stanie tragicznym. Jej remont miał 

zostać sfinansowany ze środków FOGR, ale niestety P. Wójt się z tego wycofał. 

Uważam, że moja prośba nie jest ,,na wyrost”, ponieważ od roku 2011 poszczególne 

sołectwa otrzymały środki na remonty dróg w następujących wysokościach: 

- sołectwo: Czekaj: 98.329 zł 

- sołectwo: Osiek Jasielski: 139.501,66 zł 

- sołectwo: Świerchowa: 43.327,00 zł – droga do oczyszczalni, 

- sołectwo: Załęże: 181.225,00 zł 

- sołectwo: Zawadka Osiecka: 236.820,00 zł, 

- sołectwo: Pielgrzymka: 207.382 zł ( plus tegoroczna kwota ok. 26.000 zł z FOGR), 

- sołectwo: Samoklęski: 456.035 zł  

- sołectwo: Mrukowa: 0,00 zł.  

Proszę o to, by wesprzeć tę inwestycję. Chodzi mi jedynie o tą jedną drogę.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma 

Obrady Sesji zakończono o godz. 12.26 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 

 


