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Protokół Nr XI/2015 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 25 września 2015 roku 

 

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

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

wsi, Wójta, P. Sekretarz oraz P. Skarbnika. 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

     Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest  13 

Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne. 

 

Obecni na Sesji Radni to: 

1. Albin Wierdak – Osiek Jasielski   

2. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski 

3. Władysław Świątek - Czekaj 

4. Danuta Czajkowska – Mrukowa 

5. Daniel Socha -  Mrukowa 

6. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

7. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 
8. Kazimierz Wygonik – Załęże 

9. Stanisław Mastej – Załęże  

10. Zbigniew Mróz – Świerchowa 

11. Marek Kiełbasa – Świerchowa  

12. Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

13. Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka  

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1) Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski                 

2) Piotr Wojdacz – Samoklęski 

 

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

z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Osiek Jasielski. 

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

Dorzecza Wisłoki. 

7. 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. 

8. Interpelacje radnych 

9. Wolne wnioski i zapytania 

10.Zakończenie Sesji 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, pooddaję pod głosowanie dzisiejszy porządek 

obrad.  

Kto jest za przyjęciem porządku obrad ? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

O godz. 13.37 do obrad Sesji dołączył Radny: Piotr Wojdacz 

O godz. 13.42 do obrad Sesji dołączył Radny: Tomasz Źrebiec. 
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Ad. 4 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. 5 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Osiek Jasielski. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Albin Wierdak odczytał protokół z posiedzenia 

Komisji z dnia 10 września 2015 roku, w którym Komisja uznaje skargę za bezzasadną. 

 

Tadeusz Zawisza – Chciałbym zabrać głos w tej sprawie. Na ostatniej Sesji radca 

prawny wyjaśnił, że wieś nie może ani zarządzać swoim mieniem ani wyszczególniać 

zadania, które mają zostać sfinansowane ze środków pozyskanych przez dane sołectwo. 

Mam przed sobą statut sołectwa Osiek Jasielski, który mówi: ,, sołectwo zarządza i 

korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego 

zarządu. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia 

komunalnego w granicach zwykłego zarządu. Czynności zwykłego zarządu obejmują w 

szczególności załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia zgodnie 

z jego przeznaczeniem, utrzymaniem mienia w stanie niepogorszonym poprzez 

dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów. Realizując zadania, o 

których mowa w ust.2 sołectwo rozporządza w ramach budżetu gminy dochodami 

osiągniętymi z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy przekazanymi do 

korzystania”. Natomiast § 10 mówi o kompetencjach zebrania wiejskiego, którymi jest 

w szczególności: ,,określenie sposobu korzystania ze składników mienia 

stanowiącego własność gminy przekazanych sołectwu oraz przeznaczania dochodów 

uzyskanych z tego źródła”. Zapoznałem się również z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami, w szczególności z zasadami zarządzania mieniem gminy, które 

mówią, że dane sołectwo ma czerpać korzyści ze sprzedaży oraz dzierżawy swojego 

mienia. Dlatego uważam, że moje pismo skierowane do Wojewody Podkarpackiego było 
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jak najbardziej zasadne.  

 

Janusz Brączyk – każde sołectwo chciałoby mieć do swojej dyspozycji środki jakie 

wygospodarowało. 

 

Tadeusz Gumienny – Zapomnieliście już o ogromnej inwestycji jaką była budowa 

stadionu? 

 

Tadeusz Zawisza – Tak, ale w tym roku do budżetu gminy wpłynęły środki tylko z 

naszego sołectwa. Skarbnik zaplanował  budżecie 280.000 zł ze sprzedaży działek, 

zatem na jedną miejscowość przypada po 35.000 zł.  

 

Mastej Stanisław – Sam P. Zawisza powiedział, że pismo skierowane przez niego do 

Wojewody Podkarpackiego nie jest skargą. Poza tym uważam, że swego rodzaju 

dzielenie budżetu na poszczególne sołectwa, nie jest zgodne z prawem. Zapomnieliśmy 

o inwestycjach, które realizowaliśmy niejednokrotnie zaciągając kredyty. Centralny 

budżet to jest jednak centralny budżet. Musimy skądś w końcu czerpać środki na wkład 

własny. Mamy stanowisko Komisji Rewizyjnej, mamy opinię radcy prawnego i wydaje 

mi się, że nie mamy się nad czym zastanawiać.  

 

Tadeusz Zawisza – W moim piśmie nic nie mówię o żadnych środkach finansowych. 

Prosiłem jedynie o wstrzymanie sprzedaży działek.  

 

Wojdacz Piotr – Czy wszyscy mieszkańcy uczestniczący w zebraniu wiejskim wyrazili 

zgodę na sprzedaż nieruchomości? Nie było żadnych sprzeciwów? 

 

Tadeusz Zawisza – Nie było Pana na ostatniej Sesji. W ubiegłym roku mieszkańcy 

wyrazili zgodę na sprzedaż działek. W zamian za to, określili zadania, które choć po 

części miały być zrealizowane. Z uwagi na to, że zupełnie nic się działo w tej sprawie, 

podjęli decyzję o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości. W zebraniu uczestniczyło 30 

osób. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Reszta uczestników była za wstrzymaniem 

sprzedaży.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 
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Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Wójta Gminy Osiek Jasielski, uznając skargę za bezzasadną. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

11 Radnych było ,,ZA” 

4 Radnych było ,,PRZECIW”. 

 

 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki. 

 

Sylwia Twardzik – W związku z tym, iż dwie Rady Gmin należące do związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki nie podjęły przedmiotowych uchwał w postaci w jakiej 

przyjmowaliśmy ją na jednej z ostatnich Sesji, Związek musiał wszcząć całą procedurę 

od nowa. Wprowadzone zmiany różnią się zapisem, który nie podlega wykreśleniu ze 

Statutu a brzmi on następująco: ,, Zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie. Przy 

wyborze członków Zarządu głosowanie tajne jest prowadzone osobno dla każdego  

 

Przewodniczący Rady – Dużych zmian nie ma. Czy są pytania? 

 

Albin Wierdak – W uchwale jest mowa o wykazie Gmin wchodzących w skład Związku 

stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. Nie otrzymaliśmy go. 

 

P. Sylwia Twardzik odczytała wykaz Gmin wchodzących w skład Związku stanowiący 

załącznik Nr 1 do uchwały 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
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Ad. 7 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 odbyła swoje posiedzenie w dniu wczorajszym. 

Tematem posiedzenia były nie tylko zmiany budżetowe na rok 2015, ale również 

zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I. półrocze 2015 rok oraz 

uchwałą RIO w tej sprawie. Wydatki przedstawiają się następująco: 

- drogi publiczne i drogi gminne: 36.590 zł, 

- Domy Ludowe: 17.188 zł, 

- wypracowane przez Gimnazjum środki : 1160 zł, 

- pomoc społeczna: 7.381 zł 

- dotacja dla GOK: 40.066 zł, 

- dotacja dla GBP: 10.000 zł.  

Komisja jednogłośnie przychyliła się do zmian zaproponowanych przez P. Skarbnika. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Piotr Wojdacz – Chciałbym jeszcze dodać, że Regionalna Izba Obrachunkowa 

pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I. półrocze 2015 roku. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś inne uwagi? 

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. 8 Interpelacje radnych 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są interpelacje? 

Nie ma 
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Ad. 9 Wolne wnioski i zapytania 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado, do Biura Rady Gminy Osiek Jasielski wpłynęło 

z Prokuratury Rejonowej w Jaśle postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa na 

wniosek Marka Kiełbasy w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia 

obowiązków przez osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim w dniu 10 

marca 2010r. przy realizacji projektu pod tytułem ,,Turystyka i kultura wynikami 

rozwoju społecznego Gminy Osiek Jasielski” oraz w dniu 29 grudnia 2011r. przy 

realizacji projektu pod tytułem ,,Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej dla 

mieszkańców Gminy Osiek Jasielski” oraz działania w ten sposób na szkodę interesu 

publicznego i wyrządzenie istotnej szkody w łącznej kwocie 517.931,77 zł tj. o p-stwo 

z art. 231§1kk. 

 

Marek Kiełbasa – W związku z kontrolami jakie zostały przeprowadzone w poprzednich 

latach w urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim postanowiłem złożyć zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Osoba pełniąca funkcje publiczne widząc 

przekroczenie uprawnień ma prawo a nawet obowiązek zgłosić sprawę do prokuratury 

lub na policję. Zawiadomienie zostało rozpatrzone przez Komendę Powiatową Policji w 

Jaśle. Zostałem zawiadomiony o tym, że postępowanie zostało umorzone wobec 

stwierdzenia, postępowanie karne co do tego samego czynu i tej samej osoby toczy się 

oraz w części wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono.  

 

Wójt – Radny Kiełbasa złożył zawiadomienie do Prokuratury Jasielskiej o popełnieniu 

przestępstwa przez Wójta i pracowników Urzędu Gminy w tej samej sprawie, która się 

już toczy. 

 

Marek Kiełbasa – Sprawa nie dotyczy pracowników tylko Wójta. 

 

Wójt – Pismo jasno mówi, iż sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia 

obowiązków przez osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim. Można 

powiedzieć, że poniósł Pan pierwszą porażkę i mam nadzieje, że nie ostatnią. 

Przewodniczący Rady nie zdążył się przygotować, uzasadnieni e jest dość obszerne w 

przeciwieństwie do radnego Kiełbasy, który jak zawsze jest przygotowany . Wysoka 

Rado  w dniu 14 września 2015 roku prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie 
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wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie poświadczenia nieprawdy w 

dokumentacji o udzielenie dokumentacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na realizację projektu: ,, Zwiększenie dostępności infrastruktury 

sportowej dla mieszkańców Gminy Osiek Jasielski” poprzez zaniżenie ilości robót i 

przedłożenia tej dokumentacji w dniu 30 marca 2015 roku. Wysoka Rado musimy 

wiedzieć, że cały czas chodzi o tą jedną sprawę. W końcowej części pisma pisze o tym, 

że w opisanym przypadku nie doszło do przekroczenia uprawnień lub też do 

niedopełnienia obowiązków przez Wójta Gminy, albowiem nie można mu przypisać, iż 

chciał umyślnie działać na szkodę interesu Gminy Osiek Jasielski lub też miał 

świadomość popełnienia tego przestępstwa. Radny Kiełbasa niejednokrotnie mówił, że 

nie dyskutuje się z decyzjami Prokuratury czy sądu a teraz to robi. Wracając jeszcze do 

sprawy Sołtysa z Osieka, Wysoka Rado, tak jak P. Sołtys reprezentuje swoich 

mieszkańców, tak ja reprezentuję Radę Gminy i wykonuję Wasze uchwały. Gdyby P. 

Sołtys był na moim miejscu musiałby zrobić dokładnie to samo. Przecież od 2014 roku 

tych przetargów odbyło się kilka a nawet kilkanaście. P. Sołtys nadmienił, że od trzech 

miesięcy zepsuła mu się współpraca z Wójtem. Przyznam szczerze, byłem zaskoczony, 

ponieważ nie znam powodu. To, że zebranie wiejskie wstrzymuje sprzedaż działek nie 

jest chyba przyczyną pogorszenia się współpracy z Wójtem. Może P. Sołtys nie wiedział, 

ale należało podjąć uchwałę uchylającą tą, która zezwalała na sprzedaż działek. Dla 

mnie uchwała jest wiążąca. Jeśli nie mówi się redaktorowi Faktów jasielskich, że to Wójt 

jest od wykonywania uchwał, pisze się nieprawdę i w taki sposób puszcza się to w obieg. 

 

Tadeusz Zawisza – Redaktor jasielskiej gazety ode mnie udał się do Wójta. Dlaczego 

Pan nie chciał z nim rozmawiać i wytłumaczyć się w ten sposób?  

 

Wójt – Wysoka Rado, myślicie, że to przeciwko mnie? Uważam, że to co piszą Fakty 

Jasielskie jest celowo zrobione przeciwko Radzie Gminy. Do takich medialnych sytuacji 

musimy się niestety przyzwyczaić. Kolejny artykuł: ,,Wójt Osiek Jasielski nagrodami nie 

sypnął”. Nie wiem czy to na moją korzyść czy jednak nie, choć w porównaniu z innymi 

samorządami, które udzieliły wysokich świadczeń, stawia mnie chyba w pozytywnym 

świetle. Wysoka Rado, wszyscy wiemy, że budżet gminy musi się z czegoś składać i to 

nie są jedynie środki pochodzące ze sprzedaży działek z Osieka Jasielskiego. Jest 

nierealnym stworzyć budżet bez środków z dzierżaw czy sprzedaży nieruchomości. 

Wydatki są ogromne. Do utrzymania szkół musimy dopłacać, ponieważ nie starcza 
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subwencji. Dopłacamy również do sieci wodociągowej czy kanalizacji. Dlatego dziwi 

mnie wypowiedź Radnego Źrebca jaka ukazała się na łamach Faktów Jasielskich, który 

pyta dlaczego mamy dopłacać do czegoś, co zostało zrobione dużo wcześniej. Wysoka 

Rado, jak mamy nie ponosić kosztów? 

 

Tomasz Źrebiec – P. Wójcie, ponieśliśmy już te koszty.  

 

Wójt – Musimy ponosić koszty inwestycji, które realizowaliśmy wcześniej. Jeszcze nie 

słyszałem narzekania ze strony Radnych w miejscowościach, w których nie ma 

kanalizacji, że musimy do niej dopłacać. Mają świadomość, że kanalizacja to dobra i 

ważna inwestycja. Wiele takich inwestycji było, choćby nawet droga powiatowa, do 

której dopłaciliśmy z budżetu bodajże 1,7 mln zł. Tak działa samorząd. Rada Gminy tak 

musi tworzyć budżet, by starczyło na spłatę zadłużenia, wydatki bieżące i to co musimy 

zapewnić w danym roku budżetowym. Dlatego jestem zdziwiony, że są osoby, które 

pełnią funkcję Radnego, występują przeciwko Radzie Gminy i robią to celowo. 

Uodporniłem się nieco na tego rodzaju sytuacje. Dobrze byłoby, gdyby jasielska gazeta 

zaczęła pisać fakty, które naprawdę miały miejsce. Kolejny, wspomniany już przeze mnie 

artykuł: ,, Wójt Osiek Jasielski nagrodami nie sypnął”.  W 2014 roku nagrody wyniosły 

10.000 zł. Chyba najmniej w całym województwie Podkarpackim. Otrzymał je P. 

Skarbnik, który zajmował się projektami. To była dodatkowa, ciężka praca, którą 

wykonał. Drugim pracownikiem był Mateusz Buczyński, który również się bardzo 

zaangażował oraz P. Danuta Pawlak, która z uwagi na urlop macierzyński P. Gliwy, 

samodzielnie ……………………. okres zasiłkowy. Gdyby były środki  w budżecie, każdy 

pracownik dostałby nagrodę. Musiałem docenić choć te trzy osoby za ich poświęcenie i 

za to co robią dla nas wszystkich, dla całej Gminy Osiek Jasielski.  

 

Tomasz Źrebiec – Budżet pochodzący ze sprzedaży działek został zaplanowany na 

poziomie 250 tys zł. Nie ma wyszczególnione jednak z jakiego majątku będą pochodzić 

nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Do poprzednich inwestycji chyba nikt nie ma 

zastrzeżeń. Osiek Jasielski wniósł środków do budżetu. 

 

Daniel Żarnowski – Tak, ale Osiek Jasielski też najwięcej skorzystał. 
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Tomasz Źrebiec – Wystąpiliśmy z unijnymi projektami. Otrzymaliśmy dotacje. Proszę 

mi pokazać gdzie te pieniądze zostały rozdysponowane? My ponieśliśmy koszty. 

Wprowadziliśmy 800 tys zł do budżetu. Zwrot dotacji jaki otrzymaliśmy były 

przekazywane przykładowo na szkołę w Zawadce Osieckiej.  

 

Wójt – Zgodziłbym się z Panem, gdyby zwrot obejmował 100% poniesionych kosztów.  

 

Tomasz Źrebiec – My chcieliśmy jedynie odzyskać część środków ze sprzedaży 

nieruchomości. Nikt nie napisał, że działamy przeciwko P. Wójtowi jak to zostało tu 

przedstawione i powiedziane. Walczymy tylko o swoje.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę zabierać głos pojedynczo! 

 

Tadeusz Gumienny – Tak, ale przez takie sytuacje cierpi na tym cała Gmina. 

 

Tomasz Źrebiec – To nie ja poszedłem do redaktora, tylko redaktor przyszedł do mnie.  

 

Daniel Żarnowski – Ile osób przeczyta artykuł i zrozumie go we właściwy sposób? 

 

Tomasz Źrebiec – Uważam, że każdy Sołtys i każdy radny postąpiłby tak samo walcząc 

o środki dla swojego sołectwa. 

 

Przewodniczący Rady – Rozmawiałem z P. Markiem Rączką, kierownikiem Gminnego 

Zakładu Komunalnego. Należałoby się zastanowić nad kupnem przyczepy do wywozu 

osadu.  

 

Wójt – Chciałem wrócić jeszcze do artykułu zamieszczonego na łamach Faktów 

Jasielskich. Jest w nim zapis mówiący o tym, że powstał kompleks sportowy, 

wyremontowano drogi w kierunku Czekaja dlatego skarga na działalność Wójta bardzo 

go zaskoczyła twierdząc, że to nagonka. To Wasze słowa. 

 

Tadeusz Zawisza – To są słowa redaktora nie nasze.  
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Wójt – Nawiązując do tej nagonki. Rok temu przyszedł Pan do mnie z informacją, że 

byli u Pana: P. Strugała, P. Grabarek i P. Latoszek, by Sołtys szukał na Wójta haków.  

 

Tadeusz Zawisza – Do czego Pan dąży P. Wójcie? 

 

Wójt – Dążę do tej nagonki.  

 

Tadeusz Zawisza – Ja na Pana nie prowadzę żadnej nagonki. Doskonale Pan o tym 

wie. Ja po prostu wytłumaczyłem radnym dlatego tak postąpiłem. Zebranie wiejskie 

odbyło się 28 czerwca, na którym mieszkańcy zdecydowali o wstrzymaniu sprzedaży 

nieruchomości. 30 czerwca został umieszczony przetarg na sprzedaż kolejnych działek. 

Zarówno pan jak i Przewodniczący rady byliście na urlopach. Do kogo miałem się 

zwrócić, by nie sprzedawać tych działek? 

 

Wójt – To u Pana byli Panowie, o których wspomniałem, by szukać czegoś na Wójta. 

 

Tadeusz Zawisza – Ale byłem z tym u Pana, by Pan uważał. Nigdy nie powiedziałem 

na Pana złego słowa.  

 

P. Sylwia Twardzik odczytała pismo jakie wpłynęło do Wójta Gminy Osiek Jasielski od P. 

Teresa Brej zam. W Pielgrzymce z prośbą o zatrudnienie jej na ¾ etatu w charakterze 

sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Pielgrzymce do 31 maja 2016 roku.  

 

Marek Kiełbasa – Dlaczego rozpatrujemy ten wniosek na Radzie Gminy? 

 

Sylwia Twardzik – Poprzedni wniosek był przedstawiany na Radzie Gminy. 

 

Marek Kiełbasa – Sprawy związane z zatrudnianiem pracowników należą chyba do P. 

Wójta. 

 

Sylwia Twardzik – To nie jest sprawa nawet P. Wójta, ale P. Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Pielgrzymce.  

 

Zbigniew Mróz – Ni9ech dyrektor szkoły sobie o tym decyduje nie my.  
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Obrady Sesji zakończono o godz. 14.47 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 


