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Protokół Nr VII/2015 

z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 31 marca 2015 roku 

 

 

Ad.1. Otwarcia VII. Sesji Nadzwyczajnej 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 przedstawicieli 

firmy EQUEL   

 

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) Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

14) Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka  

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1) Marek Kiełbasa – Świerchowa – 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) 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 

5) Interpelacje radnych 

6) Wolne wnioski i zapytania 

7) Zakończenie Sesji 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, pooddaję pod głosowanie porządek obrad  

Kto jest za przyjęciem porządku obrad ? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 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 

 

Pec Krzysztof – Bardzo przepraszam, że dzisiejsza zmiana nie została umieszczona w 

uchwale z ostatniej Sesji, ale docierały do mnie sprzeczne informacje. Zmiany są 

związane z uaktualnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji działów, rozdziałów, i paragrafów. Zostały bowiem wprowadzone dwa 

specjalne rozdziały: 801 49 oraz 801 50 i dotyczą realizacji zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach 
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podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych. Ministerstwo wymaga, by ta część subwencji 

,,po dochodach” i część po stronie wydatków z subwencją na dzieci niepełnosprawne 

została określona w  specjalnie do tego stworzonym rozdziale. W przypadku naszej 

Gminy to kwota 232.134 zł przypadająca w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum. 

Szkoły podstawowe: 180.075 zł a gimnazjum: 44.059 zł. Kwoty te są ujęte w subwencji 

oświatowej. Ustawodawca wymaga, by po stronie wydatków cała kwota została 

szczegółowo podzielona na rozdziały. W zależności od stopnia niepełnosprawności waga 

dla poszczególnych uczniów jest różnie określana. W przeliczeniu na wagi mamy 9 

uczniów. Są to uczniowie Szkoły Podstawowej w Osieku Jasielski, Samoklęskach oraz 

Zawadce a także w Gimnazjum.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania dotyczące tej uchwały? 

 

Pec Krzysztof – Powodem takiej decyzji Ministerstwa była obawa czy środki faktycznie 

są wydatkowane na ucznia niepełnosprawnego i czy cała pula została wykorzystana. 

Jest tu kwestia określenia kosztów przypadających na dziecko niepełnosprawne. 

Będziemy musieli określić jaka część energii lub jaka część remontu przypada na takiego 

ucznia. Ważne jest to, że subwencja nie podlega zwrotowi, ale podlega kontroli.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie 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. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 5 Interpelacje radnych 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są interpelacje? 

Nie ma 

 

Ad. 6 Wolne wnioski i zapytania. 
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Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, jesteśmy po pierwszej turze wyborów 

sołeckich. Wszystkim Sołtysom bardzo serdecznie gratuluję. Druga tura odbędzie się 12 

kwietnia.  

 

Albin Wierdak – Jako członek Komisji ds. Wyborów Sołeckich chciałem poinformować, 

że 12 kwietnia odbędą się wybory sołeckie w trzech miejscowościach: Osieku Jasielskim, 

Pielgrzymce oraz w Samoklęskach.  

 

Wójt – Chciałem dołączyć do gratulacji złożonych przez Przewodniczącego Rady  nowo 

wybranym Sołtysom. Jeśli chodzi o wnioski, zacznijmy może od sprawy związanej z 

umorzeniem podatku SKR w Osieku Jasielskim 

 

Pec Krzysztof – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dębowcu złożyła wniosek o umorzenie 

zaległości podatku od nieruchomości a motywuje to tym, że dotychczasowy dzierżawca 

wyprowadził się z ich terenu i pomieszczeń. Pozostawił budynek bardzo zniszczony i 

wymagający remontu. Chodzi tu o kwotę 58.102 zł ( w tym 42.000 zł – należność 

główna, 3.700 zł – odsetki, koszty upomnienia ). Tytuły wykonawcze są złożone do 

Urzędu Skarbowego. Zadłużenie narasta od 2013 roku. Komornik ściągnął część 

podatku w kwocie: 584 zł za czerwiec 2013 roku. W 2014 roku Spółdzielnia zapłaciła 

ogółem kwotę 2.100 zł.  

 

Mastej Stanisław – Gdzie w takim razie Spółdzielnia miała umowę z przedsiębiorcą, 

który wynajmował u nich pomieszczenia? My mamy pokrywać zniszczenia, których się 

dopuścił? Komornik to taka instytucja, która zajmuje się właśnie ściąganiem zaległości. 

To jego zadanie. Pozwolimy sobie na umorzenie takiego długu skoro sami dobrze wiemy, 

że mamy inne problemy.  

 

Zawisza Tadeusz – Z tego co mi wiadomo, przedsiębiorca, który wynajmował lokal 

nie zapłacił Spółdzielni około 12.000 zł. A zrobił to z tego względu, że SKR nie zapłacił 

za energię elektryczną.  Prąd został odcięty a jego straty z tego tytułu wyniosły około 

20.000 zł. Na własny koszt doprowadził sobie energię elektryczną do budynku. Z tego 

też względu nie uiścił ostatniej raty czynszu.  

 

Pec Krzysztof – Jest jeszcze jedna kwestia. My pobieramy podatek od nieruchomości 

od właściciela. Oni sobie to między sobą regulowali.  
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Wójt – Wysoka Rado, musimy podjąć decyzję. Egzekwować całość, może część 

umorzyć? 

 

Daniel Żarnowski – Egzekwować całość. Nie ma żadnego umorzenia.  

 

Mastej Stanisław – Można im ewentualnie rozłożyć to zadłużenie na raty. 

 

Pec Krzysztof – Spółdzielnia jako podmiot prawny płaci podatek od nieruchomości co 

miesiąc. To kwota około 2000 zł miesięcznie.  

 

Wójt – Oczywiście nie mamy pewności czy zdołamy wszystko wyegzekwować, choć 

akurat w tym wypadku mamy większe prawdopodobieństwo odzyskania całego 

zadłużenia niż w przypadku osoby fizycznej. Całość postępowania na pewno nieco 

potrwa. Możemy spróbować rozłożyć na raty, ale wszystko musimy wspólnie uzgodnić.  

 

Wojdacz Piotr – Rada Gminy generalnie już wyraziła swoją opinię w tej kwestii. Stoi 

na stanowisku, by wszystko spróbować wyegzekwować. To czy zadłużenie zostanie 

rozłożone na raty czy nie, myślę, że pozostawimy w gestii P. Wójta.  

 

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, SKR to podmiot, który chyli się ku upadkowi. 

Podejmując taką decyzję, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w jakiś sposób 

ucinamy jego działalność. Nie widać tam żadnego programu naprawczego.  

 

Wójt – Spróbujemy jeszcze wezwać właściciela i przedstawić nasze stanowisko. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

 

Wójt – Sprawa budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Załęże. 

Rozmawiałem z Radnym oraz P. Sołtysem na ten temat. Wszystko zmierza w kierunku 

zmiany funduszu sołeckiego o i przeznaczeniu środków na budowę sieci wodociągowej 

w kierunku Dębowca. Powstało tam kilka nowych budynków i stąd wynika taka potrzeba. 

Niestety Gmina nie posiada wolnych środków, by je przeznaczyć na ten cel, stąd zmiana 

funduszu sołeckiego. Jest to kwota około 10.000 zł. 

 

Mastej Stanisław – to jest odcinek na jakiej długości? 
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Wójt – Nie mam jeszcze takich danych. Kwota została oszacowana przez GZK i 

oczywiście będzie jeszcze weryfikowana. Kolejna sprawa związana jest z kanalizacją  w 

miejscowości Czekaj. Sołtys praktycznie wyraził zgodę na jej wykonanie. Warunkiem 

było wydzierżawienie mu nieruchomości na której zlokalizowana była szkoła na okres 

co najmniej 5 lat. Umowa najmu tego budynku została zawarta z P. Dyrektorem 

Ciurejem oraz wynajmującą – P. Zagórską, która obiecała, że opuści budynek 

dobrowolnie w terminie do 1. maja br. Po opuszczeniu lokalu przez wynajmującą 

zorganizujemy zebranie wiejskie, na którym poruszymy również kwestię budynku po 

szkole.  

 

Władysław Świątek – Chciałbym jedynie zaznaczyć, że  zakup przez mnie 

nieruchomości w sytuacji, gdy zostanie wystawiona do sprzedaży nie będzie 

równoznaczny z udzieleniem zgody na wykonanie kanalizacji.  

 

Daniel Żarnowski – Panie Radny, to Pan działa w swoim interesie czy lokalnej 

społeczności? 

 

Władysław Świątek – Działam zarówno w swoim interesie jak i mieszkańców.  

 

Wójt – To zebranie wiejskie określi czy to będzie dzierżawa czy sprzedaż. Kolejna 

kwestia dotyczy oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielgrzymka. Mamy problem na 

odcinku w Kłopotnicy do P. Śnieżek. Z tego względu, że linia przechodzi przez rzekę 

Kłopotnicę musimy wykonać operat wodno-prawny. Wiąże się to z bardzo wysokimi 

kosztami. Dochodzą do tego opłaty za umieszczenie urządzenia nad potokiem. Zleciłem 

P. projektantowi, by wyłączył ten odcinek na chwilę obecną. Następna rzecz dotyczy 

oświaty. Proszę P. Sekretarz o wyjaśnienie. 

 

Sylwia Twardzik – Wysoka Rado, odbyło się spotkanie Komisji ds. Oświaty, w którym 

wzięli udział przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych AKACJA. Była 

bowiem mowa o przekazaniu czterech szkół Stowarzyszeniu AKACJA na zasadzie 

porozumienia. Były to oczywiście wstępne rozmowy. Zapadła decyzja, by w szerszym 

gronie udać się na razie do dwóch szkół prowadzonych przez stowarzyszenia. Ustaliliśmy 

termin wyjazdu na środę.  

 



7 

Wójt – Musimy sobie przede wszystkim zdać sprawę  z tego, że czas ucieka. 

Zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie Komisji ds. Oświaty, w którym niestety nie 

uczestniczyli wszyscy jej członkowie. Nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ uważam, 

że każde takie spotkanie coś wnosi do sprawy. To są bardzo ważne rzeczy. Wyjazd został 

zaplanowany do dwóch miejscowości, tj. Nowy Glinik Polski oraz Folusz. Na razie 

rozmawiamy wstępnie ze Stowarzyszeniem AKACJA, choć nic nie stoi na przeszkodzie, 

by w każdej placówce powstało odrębne stowarzyszenie. W takiej jednak sytuacji nie 

możemy mu przekazać szkoły, ponieważ aby to zrobić stowarzyszenie musi działać dwa 

lata.  

 

Daniel Żarnowski – Trzeba rozmawiać ze szkołami i nauczycielami.  

 

Wójt – P. Radny najpierw musimy szczegółowo poznać cały temat. Jeśli chcemy założyć, 

by od stycznia przyszłego roku placówki zaczęły funkcjonować na nowych zasadach, nie 

możemy rozmawiać o powstaniu stowarzyszeń w każdej szkole, ponieważ zacznie ono 

działać od września po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały. Tutaj natomiast 

mówimy o przekazaniu placówek już istniejącemu stowarzyszeniu w trakcie roku 

szkolnego. Jest to prawnie dopuszczalne rozwiązanie.  

 

Pec Krzysztof – Stowarzyszenie AKACJA wyraża zainteresowanie przejęciem placówek. 

To nie my to organizujemy.  

 

Wójt – Jeśli Stowarzyszenie AKACJA wyrazi zgodę i przejmie placówki, zaraz po 

stosownej uchwale musimy wypowiedzieć umowy wszystkim nauczycielom w terminie 

6 miesięcy od przekazania szkół innemu podmiotowi. Wszystkie formalności musimy 

zatem dopełnić do końca maja.  

 

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, mamy pewien problem, który chciałem poruszyć na 

dzisiejszej Sesji. Wpłynął do nas protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w trakcie którego została podjęta uchwała o 

podniesieniu wynagrodzenia dla kierowców OSP o 100%.   

 

Pec Krzysztof odczytał fragment protokołu z posiedzenia Zarządu Oddziału 

Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 16 lutego 2015 roku.  
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Pec Krzysztof – Wysoka Rado, takie podwyżki wiążą się przede wszystkim ze zmianami 

w budżecie. Aby je wprowadzić musiałbym zmienić uchwałę budżetową na 2015 rok o 

kwotę 9.000 zł. Proszę Wysoką Radę o wskazanie skąd mam te środki wziąć.  

 

Przewodniczący Rady – Rozmawiałem z Panem przed Sesją. Z uwagi na to, że 

wniosek nie był uwzględniony w budżecie zwołany zostanie Zarząd Gminny OSP, który 

podejmie decyzję w tej sprawie. 

 

Pec Krzysztof – Mamy protokół i mamy uchwałę, którą należy wykonać. Została 

podjęta bez jakiekolwiek porozumienia czy uzgodnień.  

 

Albin Wierdak – Czy ta uchwała nas obliguje? 

 

Pec Krzysztof – Takie postępowanie to trochę takie odwracanie „kota do góry nogami”. 

Zarząd OSP podejmuje uchwałę i teraz pozostaje kwestia czy my mamy dostosować się 

do ich uchwał czy też oni do naszych.  

 

Janusz Brączyk – Skąd wyszły takie stawki? Kto je ustalał? Nie lepiej byłoby płacić 

kierowcy za wyjazd czy konserwację samochodu a tak wyjedzie raz do roku a 

wynagrodzenie pobiera co miesiąc.  

 

Tomasz Źrebiec – Skoro OSP w Pielgrzymce wyjeżdża raz do roku, dlaczego 

zabiegaliście o samochód strażacki? Ustalają takie stawki, ponieważ auto bojowe musi 

być gotowe całe czas do wyjazdu.  

 

Daniel Żarnowski – Skoro kierowca OSP ma płacone 270 zł miesięcznie, to m być 

gotowy zawsze razem z samochodem. Kto to w ogóle sprawdzi? 

 

Tomasz Źrebiec – Przecież są przeglądy co jakiś czas. 

 

Daniel Żarnowski – Ja nie chcę wnikać jak wyglądają przeglądy.  

 

Tomasz Źrebiec – Skoro tak mówicie, to zlikwidujcie OSP w Pielgrzymce. 

 

Janusz Brączyk – Tu nie chodzi jedynie o Pielgrzymkę. Mówimy ogólnie. 
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Władysław Światek – Trzeba tutaj podkreślić jedną rzecz. Kierowca OSP nie 

odpowiada jedynie za samochód. Jest to konserwator sprzętu pożarniczego.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, taki kierowca musi spełniać określone warunki, 

przejść wiele badań.  

 

Wójt – Ochotnicza Straż Pożarna  to bardzo ważne służby. Oby nikomu z nas nigdy nie 

była potrzebna. Liczba wyjazdów spada, ale zarówno samochód jak i sam kierowca musi 

być w ciągłej gotowości. Uczestniczyłem w tym posiedzeniu Zarządu OSP. Nie wszystko 

zostało zaprotokołowane. Mogę jedynie stwierdzić, że to był tzw. ,,koncert życzeń”. 

Mówiłem, że nie ma środków a te, które są zapewniają realizację jedynie 

najważniejszych zadań. Jeśli mamy zamiar realizować jakieś zakupy czy podwyżki, 

musimy to robić przy uchwalaniu budżetu na dany rok. Środki są ograniczone, nie 

wystarczy nawet na wszystkie badania a wymogi są naprawdę ogromne. OSP jest 

bardzo potrzebna. Korzystamy z ich pomocy w wielu różnych sytuacjach.  

 

Przewodniczący Rady – Są inne wnioski? 

Nie ma 

Obrady Sesji zakończono o godzinie 15.42. 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 


