
1 

 

Protokół Nr XIV/2015 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 29 grudnia 2015 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XIV. 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  15 

Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne. 

 

Obecni na Sesji Radni to: 

1. Albin Wierdak – 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 

15. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski                 

 

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

1. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski 

2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski 

3. Marian Bors – sołtys wsi Mrukowa 



2 

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 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 przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Osiek Jasielski na lata 2015-2020”. 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/77/2015 z dnia 27 

listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 

utworzenia zakładu aktywności zawodowej w Jaśle 2015. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek 

Jasielski na rok 2015 nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 

grudnia 2014 roku 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 

2014 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

10.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2016. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Osiek Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, pooddaję pod głosowanie dzisiejszy porządek 

obrad poszerzając go o dwa punkty, który omyłkowo nie zostały ujęte tj.: 12. Wolne 

wnioski i zapytania, 13. Interpelacje radnych.  

Kto jest za przyjęciem porządku obrad ? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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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 z protokołu? 

Protokół 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 

 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski na lata 2015-2020”. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, temat ten był omawiany na ostatniej Sesji. 

Czy są jakieś pytania odnoszące się do uchwały? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski na lata 2015-2020”. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
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Ad. 7 Podjęcie uchwały   w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/77/2015 z dnia 

27 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 

utworzenia zakładu aktywności zawodowej w Jaśle 2015. 

 

Pec Krzysztof – Jak wszyscy pamiętamy, uchwała ta była omawiana na ostatniej Sesji. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego zwrócił się do pięciu Gmin Powiatu Jasielskiego, 

których podopieczni znajdować się będą w nowo utworzonym zakładzie aktywności 

zawodowej w Jaśle. Jest to Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Tarnowiec, Gmina 

Skołyszyn i Gmina Osiek Jasielski. Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz jego 

jednostka organizacyjna: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował wzory 

uchwał dla wspomnianych pięciu gmin oraz prowadził całą procedurę. Okazało się 

jednak, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie tyle uchyliła a wszczęła postępowanie 

nadzorcze w tym zakresie, ponieważ wyjaśniła, iż pomoc nie może zostać udzielona 

bezpośrednio Województwu podkarpackiemu a nowo tworzonemu zakładowi aktywności 

zawodowej. Zarząd Województwa podkarpackiego podjął szybką decyzję, by te pięć 

Gmin wycofało się z tego zadania i podjęło uchwałę w sprawie uchylenia wcześniejszych 

decyzji. Zarząd wziął na siebie sfinansowanie dokończenia budowy zakładu aktywności 

zawodowej dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie zwrócił się z prośbą, by kwoty, 

które w tym roku zostały przeznaczone na utworzenie tego zakładu w przyszłym roku 

przekazały je na bieżącą działalność ośrodka. W związku z tym, aby dokończyć całą 

procedurę i anulować wadliwą uchwałę proszę o podjęcie uchwały uchylającej uchwałę 

z dnia 27 listopada 2015 roku.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 

utworzenia zakładu aktywności zawodowej w Jaśle 2015. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek 

Jasielski na rok 2015 nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 

grudnia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej. 

 

Piotr Wojdacz – Wysoka Rado, Komisja Budżetowa w pełnym składzie zaopiniowała 

zaproponowane zmiany budżetowe, które obejmują kwotę: 77.045,20 zł. Składają się 

na nie następujące dochody: 

 60.226 zł to subwencja ogólna,  

 1.426,20 zł to środki na dziale: Szkoły Podstawowe a związane są z wnioskiem 

do PZU, 

 393 zł to pomoc społeczna, 

 15.000 zł to dotacja celowa na zakup pompy dla potrzeb jednostek OSP z terenu 

naszej Gminy. 

Po stronie wydatków Komisja zaopiniowała następujące zmiany: 

 1.426,20 zł zostanie przeznaczone na zakup materiałów szkolnych i pomocy 

dydaktycznych przez szkoły podstawowe, 

 16.721,06 zł to środki, które będą wydatkowane na utrzymanie dróg, 

 16.000 zł zostanie przeznaczone na zakup energii na Domach Ludowych, 

 5.393 zł to pomoc społeczna,  

 10.226 zł to gospodarka komunalna: utrzymanie zieleni, 

 2.434 zł to dotacja dla GOK w Osieku Jasielskim, 

 9.000 zł to dotacja dla GBP w Osieku Jasielskim 

 4.786 zł to zakup energii na obiektach sportowych.  

 

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 2014 roku. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 

grudnia 2014 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Pec Krzysztof – Uchwała jest  jedynie uaktualnieniem zapisów zawartych w budżecie.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę sprawie w uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

O godz. 9.26 ogłoszono przerwę 

Obrady Sesji wznowiono o godz. 9.40 

 

Ad. 10 Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2016. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej. 

 

Piotr Wojdacz – Wysoka Rado, Komisja Budżetowa przeanalizowała wszystkie działy, 

rozdziały i paragrafy zarówno po stronie dochodów, które obejmują kwotę: 

14.395.213,40 zł jak i po stronie wydatków. Komisja wniosła o jedną zmianę 

obejmującą kwotę 2.000 zł zgodnie z wnioskiem jaki złożył Komendant Posterunku 

Policji w Nowym Żmigrodzie. Komisja przeznaczyła te środki z działu: ,,Administracja”.  

 

Mastej Stnisław – Wysoka Rado, w dziale: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

mamy zadanie polegające na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na ostatniej 

Komisji Budżetowej poruszyłem ten temat, ale nie spotkał się z jednomyślnością i 

poparciem mojej propozycji. Chciałem złożyć formalny wniosek o podział całej puli na 

Osiek Jasielski, Pielgrzymkę i Załęże po 5.000 zł. W tej chwili środki są przeznaczone 
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na cerkiew w Pielgrzymce oraz Osiek Jasielski. Chodzi mi tutaj o zabytkową kapliczkę z 

1882 roku, która znajduje się na cmentarzu w Załężu.  

 

Janusz Brączyk – P. Radny, rozmawialiśmy na ten temat na Komisji Budżetowej. O 

środki na remont kapliczki może ubiegać się ksiądz.  

 

Wójt – Na terenie naszej Gminy mamy trzy takie ,,perełki”: kościół w Osieku J. Załężu 

i cerkiew w Pielgrzymce. Kaplica znajdująca się na cmentarzu w Załężu również stanowi 

zabytek i jest wpisana do rejestru konserwatora zabytków. Od lat dotujemy zabytki 

znajdujące się na naszym terenie. Największa pula środków została przeznaczona na 

kościół w Osieku J. Na drugim miejscu znajduje się kościół w Załężu a najmniejsze 

środki otrzymała cerkiew w Pielgrzymce. Wszystkie te zabytki wymagają na pewno 

nakładów finansowych. Każdy z proboszczów ma prawo ubiegać się o dofinansowanie 

pod kątem konserwacji zabytków. To ich działania oraz zaangażowanie powoduje, że te 

obiekty są ciągle remontowane. Wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu w lokalnej grupie 

działania Nowa Galicja, na którym rozmawialiśmy o nowym okresie programowania 

2016-2020. Dobrze byłoby, by wszyscy Radni wiedzieli jakie środki można stamtąd 

pozyskać i na jakie cele. Starając się o środki z tej puli musimy jednak pamiętać, iż jeśli 

beneficjentem będzie Gmina, otrzymamy niższe dofinansowanie, które wynosi bodajże 

63,7 %. Wkład własny w takim przypadku będzie większy. Jeśli taki wniosek złoży np. 

stowarzyszenie działające na naszym terenie, poziom dofinansowania ulega zwiększeniu 

i osiągnie poziom 95%. Jest to wówczas o wiele bardziej korzystne. Mówię tu o tzw. 

,,małych projektach”, tzw. grantach. Nie wiem ile wyniesie koszt remontu kapliczki w  

Załężu.  

 

Mastej Stanisław – Około 20.000 zł.  

 

Wójt – Za 5.000 zł ksiądz tego nie zrobi. Jeśli beneficjentem projektu będzie Parafia, 

otrzyma dofinansowanie na poziomie 95%. Na podobne dofinansowanie może liczyć 

stowarzyszenie. Bliżej naboru będą dostępne szczegółowe informacje i wytyczne. Nie 

wiem czy w przypadku stowarzyszenia, Rada Gminy nie musi zabezpieczyć środków na 

realizację przedsięwzięcia i udzielić stowarzyszeniu pożyczki. Najpierw bowiem 

następuje realizacja projektu a dopiero potem jego rozliczenie. Na pewno bardziej 
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korzystne jest wnioskowanie o środki przez Parafię lub stowarzyszenie aniżeli 

beneficjentem byłaby Gmina.  

 

Mastej Stanisław – Zawsze można podpisać porozumienie.  

 

Wójt – Pomniejszyłbym tą kwotę do 10.000zł, tak by zarówno Pielgrzymka jak i Osiek 

J. otrzymały po 5.000 zł. Za przykład niech posłuży Czekaj, gdzie Wspólnota 

samodzielnie wyremontowała kapliczkę. Wszyscy członkowie Rady Nowej Galicji poparli 

to przedsięwzięcie. Musimy również brać pod uwagę to, że środki z Nowej Galicji jakie 

zostaną uruchomione to nie jedynie ,,małe projekty”. Będą tam inne kwestie, z których 

zarówno stowarzyszenia jak i Gminy będą chciały skorzystać. Środki na tzw. wkład 

własny na pewno będą potrzebne w trakcie roku. Uchwalenie całej strategii nastąpi 

bodajże w czerwcu, dlatego nabór wniosków powinien mieć miejsce w drugim półroczu 

lub z końcem 2016 roku. Nie wiem czy ksiądz będzie czekał na ogłoszenie naboru czy 

raczej zrealizuje remont z własnych środków bez dofinansowania z zewnątrz.  

 

Mastej Stanisław – Ja podtrzymuję swój wniosek i proszę o przeprowadzenie 

głosowania.  

 

Marek Kiełbasa – Czy przed podziałem tych środków na poszczególne miejscowości 

były prowadzone jakieś rozmowy z proboszczami z konkretnych sołectw? 

 

Wójt – Przyznam szczerze, że żaden ksiądz u mnie nie był. Jakieś wnioski wpłynęły, ale 

najprawdopodobniej trafiły do P. Skarbnika. Widziałem chyba jeden taki wniosek. Nie 

prowadziłem jednak rozmów i niczego nie uzgadniałem. Rozmawiałem na temat z 

Radnym z Załęża. Mówiłem, że będzie możliwość pozyskania tego rodzaju 

dofinansowania z Nowej Galicji. 

 

Janusz Brączyk – P. Wójcie, Pańska wypowiedź mnie zaskoczyła. Zna Pan sytuację w 

jakiej znajduje się obecnie cerkiew w Pielgrzymce. Obiekt dopiero od dwóch lat 

otrzymuje jakąkolwiek dotację na remonty. 

 

Władysław Świątek – Czekaj napisał projekt. Otrzymaliśmy 25.000 zł. Wkład własny 

wyniósł wtedy około 10.000 zł a cały remont kapliczki zamknął się kwotą 54.000 zł.  
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Marek Kiełbasa – Wnioskowałbym do Komisji Budżetowej, by w sytuacji dzielenia 

środków pomiędzy poszczególne parafie najpierw porozmawiać z proboszczami, którzy 

najprawdopodobniej szybciej mogą się dogadać między sobą i ustalić która parafia jaką 

kwotę w danym roku chciałaby otrzymać. Dla mnie jasną sytuacją byłoby gdyby przyszli 

wszyscy trzej księża do P. Wójta  i ustalili gdzie i w jakiej wysokości przekazane zostaną 

środki.  

 

Mastej Stanisław – Nic nie stoi na przeszkodzie, by podzielić pulę środków. Ona 

zostanie na tym samym dziale.  

 

Janusz Brączyk – My mamy nieco inną sytuację z księdzem w Pielgrzymce, ponieważ 

u nas ksiądz dojeżdża. Nie mamy takiego kontaktu z nim czy możliwości porozmawiania  

jak w innych parafiach.  

 

Marek Kiełbasa – Czy jeśli dokonamy podziału środków w dniu dzisiejszym  to czy w 

trakcie roku możemy dokonać zmian? 

 

Pec Krzysztof -  Panie Radny, księża nie muszą się dogadywać ani z Wójtem ani z Radą 

Gminy. Oni złożyli wnioski. Obowiązuje uchwała z 2004 roku lub 2005 roku o warunkach 

udzielania dotacji. Księża znają realia aczkolwiek zawsze możemy zwiększyć dotację. 

Jeśli Wysoka Rada dzisiaj podejmie uchwałę, my 2-ego stycznia możemy podpisać 

umowę z dana parafią. Po tym fakcie nie możemy zmniejszać udzielonych kwot. Szkoda, 

że dyskutujemy na temat dotacji dla takich podmiotów. To są ,,perełki” o które musimy 

dbać. Coroczna dotacja w kwocie 5.000 zł to niewielka suma, ale w pewien sposób ratuje 

te zabytki. Zabytek w Pielgrzymce w postaci cerkwi to ważny element, dlatego uważam, 

że wszystkie podmioty powinny otrzymać dofinansowanie. 

 

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie wniosek formalny Radnego Masteja 

o podział środków na trzy części: z przeznaczeniem na remont: kościoła w Osieku J., 

cerkwi w Pielgrzymce oraz kapliczki w Załężu. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

12 Radnych było ,,ZA” 

2 Radnych było ,,PRZECIW” 
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1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Piotr Wojdacz – Może P. Skarbnik odczyta opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

dotyczącą Budżetu na 2016 rok? 

 

Pec Krzysztof - Każdy z Radnych otrzymał opinię wraz z uchwałą. Na wniosek 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej przedstawię fragment opinii poświęcony uwagom 

na jakie zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa: 

 błąd zlokalizowany w części opisowej  polegający na wpisaniu 12 mln zł zamiast 

13 mln zł, 

 środki zakwalifikowano do niewłaściwego paragrafu: zamiast par. 992 wpisano 

par. 963. 

 kwota dotacji przeznaczona dla Gminnego Zakładu Komunalnego nie została 

zaktualizowana i pozostała na poziomie z ubiegłego roku., 

 wydatki ,, w solarach” gdzie ostatnia cyfra paragrafu z końcówką ,,9” została 

zastąpiona końcówką ,,6”. 

 brak szczegółowego opisu rozdziału: 95095, 

 uwaga dotycząca kwot w szkolnictwie, które zgodnie z ustawą: Karta Nauczyciela 

powinny zawierać coroczny odpis na środki pomocy zdrowotnej. Takie odpisy 

znajdują się w samej uchwale budżetowej, nie zawiera ich natomiast samo 

uzasadnienie do uchwały.  

Radny Wierdak zwrócił jeszcze uwagę na błędny zapis w treści samej uchwały w § 2 

pkt. 2: ,,szczegółowe zestawienie dochodów” – chodzi oczywiście o wydatki.  

Opinia dotycząca WPF zawiera uwagę, która jest ściśle związana z uchwałą budżetową: 

kwota wynagrodzeń zawarta w WPF: 6.803.691 zł nie była skorelowana z kwotą 

wynagrodzeń zawartą w budżecie: 6.819.532 zł. § 2 uchwały wskazuje na kwotę: 

6.817.532 zł. Różnica wynika z przekazania 2.000 zł na wniosek Radnego Brączyka na 

pomoc finansową dla Policji.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 
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Poddaję pod głosowanie Uchwałę Budżetową Gminy Osiek Jasielski na rok 

2016. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

 

Pec Krzysztof – Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  została Państwu wysłana 

wraz z materiałami na Sesję. RIO w swej sentencji pozytywnie zaopiniowała projekt 

naszej WPF. Uwagi polegały na: 

 Braku uaktualnienia kwot w latach: 2019-2022 znajdujących się w dwóch 

kolumnach uchwały, 

 Uaktualnieniu kwot przeznaczonych na wynagrodzenia i składki ZUS, 

 Uaktualnieniu wydatków majątkowych ,,na solary”. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

14 Radnych było ,,ZA” 

2 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”. 

 

Ad. 11 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji 

 

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania, 

 

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś wolne wnioski? 
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Kazimierz Wygonik – Jak wszyscy wiemy, droga Załęże – Dębowiec została 

wyremontowana. Były podziękowania dla Starostwa, ja chciałem podziękować P. 

Wójtowi za wspieranie przez 8 lat tej inwestycji. Pism i wniosków  w tej sprawie 

nazbierało się bardzo dużo, dlatego chciałem podziękować w imieniu swoim jak i 

wszystkich mieszkańców.  

 

Wójt – Bardzo dziękuję za te miłe słowa, choć w dużej mierze to Wasza zasługa. Pisma 

faktycznie zostały przez nas wysyłane. Co się tak naprawdę stało. Pamiętamy jak 

byliśmy krytykowani przez portal: Załęże. Napisałem do nich pismo z prośbą o poparcie 

remontu drogi. Po zakończeniu inwestycji pojawiła się informacja, że to dzięki 

interwencji portalu remont drogi Załęże-Dębowiec został zrealizowany. P. redaktor nie 

napisał jednak, że otrzymali pismo z prośbą o interwencję. Wysoka Rado, podobnie 

zamierzamy zrobić z drogą Osiek J.-Nowy Żmigród. Remontu wymaga również droga w 

Zawadce Osieckiej, której stan uległ znacznemu pogorszeniu. Wysoka Rado chciałbym 

na zakończenie poruszyć kwestię szkół, temat, który powraca corocznie. Nikt nie chce 

za bardzo rozmawiać na ten temat. Nie chcę by ktoś zarzucił, że Wójt również o tym 

zapomniał. W tym celu powołaliśmy Komisję Oświatową. Sami o to zabiegaliście. 

Słyszałem opinie, że działa bardzo powoli. Nie mamy w zasadzie żadnej decyzji Komisji. 

Powołaliśmy ją po to, by analizowała wydatki, aby zastanowiła się jak oświata ma 

wyglądać na naszym terenie w przyszłości. Nie możemy się opierać jedynie na 

zapowiedziach reformy jaką Państwo zapowiada w niedalekiej przyszłości polegającej 

na likwidacji gimnazjum i powrotu do systemu 8-klasowego. Czy to rozwiązanie będzie 

dobre czy złe, myślę, że każdy z nas osądzi. To jednak nie rozwiąże problemu 

finansowania placówek oświatowych na terenie naszej Gminy. Na dzień dzisiejszy nie 

będziemy mieć tak wysokich dochodów, by je utrzymać w takim stanie w jakim są 

aktualnie. Z drugiej strony jestem zobligowany do tego, by Wam pokazać, że w dalszym 

ciągu dopłacamy do szkół mimo reorganizacji jaką przeprowadziliśmy. Pewne 

oszczędności na pewną są. Kierownik GZEAS przygotowała podsumowanie 2015 roku. 

Na Zespół Szkół w Osieku Jasielskim subwencja wyniosła 894.000 zł, do końca listopada 

br. wydatkowaliśmy 810.000 zł w tym wynagrodzenia i płace wyniosły: 715.000 zł. Jest 

to jedyna placówka, do której nie dopłacamy. Zespół Szkół w Samoklęskach otrzymał 

subwencję w wysokości 712.000 zł, wydatki wyniosły: 777.000 zł w tym wynagrodzenia 

i płace objęły kwotę 659.000 zł, środki dopłacone przez Gminę wyniosły: 65.000 zł. 

Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce otrzymała 122.000 zł subwencji, wydatki wyniosły: 
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301.000 zł w tym wynagrodzenia i płace: 246.000 zł, środki dopłacone przez Gminę to 

kwota: 179.000 zł. Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej otrzymała subwencję w 

kwocie: 549.000 zł, wydatki wyniosły: 730.000 zł w tym wynagrodzenia i płace objęły 

kwotę 627.000 zł, środki dopłacone przez Gminę wyniosły: 181.000 zł. Szkoła 

Podstawowa w Mrukowej otrzymała subwencję w kwocie: 140.000 zł, wydatki wyniosły: 

283.000 zł w tym wynagrodzenia i płace objęły kwotę 240.000 zł, środki dopłacone 

przez Gminę wyniosły: 143.000 zł. Szkoła Podstawowa w Świerchowej otrzymała 

subwencję w kwocie: 112.000 zł, wydatki wyniosły: 307.000 zł w tym wynagrodzenia i 

płace objęły kwotę 273.000 zł, środki dopłacone przez Gminę wyniosły: 195.000 zł. 

Szkoła Podstawowa w Załężu otrzymała subwencję w kwocie: 122.000 zł, wydatki 

wyniosły: 281.000 zł w tym wynagrodzenia i płace objęły kwotę 248.000 zł, środki 

dopłacone przez Gminę wyniosły: 159.000 zł. Gimnazjum w Osieku Jasielskim 

otrzymało subwencję w kwocie: 1.098.000 zł, wydatki wyniosły: 1.348.000 zł w tym 

wynagrodzenia i płace objęły kwotę 1.136.000 zł, środki dopłacone przez Gminę 

wyniosły: 270.000 zł. Podsumowując: ogółem na oświatę otrzymaliśmy 3.730.000 zł 

subwencji, wydatki wyniosły: 4.840.000zł z czego wynagrodzenia i płace to kwota: 

4.146.000 zł a środki dopłacone przez Gminę do wszystkich placówek oświatowych 

wyniosły: 1.110.000 zł. Nie ukrywam, że chciałbym opinię Komisji Oświatowej w tej 

sprawie. Musimy wspólnie opracować stanowisko i podjąć decyzję w sprawie działań 

jakie zamierzamy podjąć w oświacie. Oby nie było podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy 

większość stwierdziła, że wszystko dzieje się za szybko. Daliśmy sobie rok, ale tak 

naprawdę nic nie ustaliliśmy w tym kierunku. Problem sam się nie rozwiąże. Inne Gminy 

nie mają tak małych placówek i dbają o budżet w sposób realny. Nie mówię, że my o 

niego nie dbamy, ale nie szukamy rozwiązań, które na przyszłość pozwolą nam ten 

budżet corocznie zamykać. Jeśli nawet nie będziemy realizować żadnych inwestycji 

musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie mamy wystarczających dochodów na to, by 

utrzymywać tak małe  szkoły. To co mówię może się oczywiście nie spodobać zarówno 

Wysokiej Radzie jak i mieszkańcom, ale po to jesteśmy, by podjąć jakieś kroki w tym 

kierunku. Nie zawsze utrzymywanie tak małych placówek jest korzystne dla rozwoju 

dziecka. Mamy jeszcze trochę czasu dlatego musimy się wspólnie nad tym zastanowić. 

Chciałbym, aby Przewodniczący Rady zobligował Przewodniczącego Komisji Oświatowej, 

by zajął się tym tematem celem opracowania wspólnego stanowiska. Musimy 

zdecydować czy organizujemy na ten temat zebrania wiejskie, czy rozmawiamy z 

nauczycielami czy to Wysoka Rada będzie decydowała w tej kwestii. Podsumowując, 
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chciałbym zaznaczyć, że rok 2015 nie był najlepszy dla Gminy Osiek Jasielski głownie 

przez celowe zamieszanie wywołane przez niektóre osoby. Z drugiej strony nie był 

najgorszy pod względem realizacji niektórych zadań czy przedsięwzięć. Rozpoczęliśmy 

remont Domu Ludowego w Załężu, który musimy kontynuować w miarę posiadanych 

środków. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, na pewno myślimy o remoncie Zespołu 

Szkół w Samoklęskach. Są to dwie priorytetowe inwestycje, z którymi Wysoka rada 

będzie musiała się zmierzyć w najbliższym czasie. Było wiele małych przedsięwzięć 

realizowanych przez samych Sołtysów, było kilka remontów dróg.  

 

Janusz Brączyk – Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć ile dopłacamy do Szkoły 

Podstawowej w Pielgrzymce, do której uczęszcza 11 dzieci. 

 

Wójt – Właśnie to przeczytałem. Nie będę omawiał każdej szkoły, by nie zostać 

posądzonym, że na którąś z nich się po prostu uwziąłem.  

 

Albin Wierdak – Cyfry mówią same za siebie.  

 

Wójt – Chyba każdy z Radnych zdaje sobie sprawę ile dopłacamy do placówek 

oświatowych. W 2015 roku nie podjęliśmy żadnych kroków, ale o przyszłości musimy 

zawsze myśleć.  

 

Janusz Brączyk – P. Wójcie, proszę podać ogólną sumę jaką dopłaciliśmy do placówek 

oświatowych w 2015 roku.  

 

Wójt – Właśnie to podałem. Do wszystkich szkół dopłaciliśmy 1.110.000 zł. Ze względu 

na dużą ilość dzieci w Zespole Szkół w Osieku Jasielskim, jest to jedyna placówka, do 

której nie dopłacamy. Nie możemy jej jednak traktować inaczej. Jeśli dojdzie do 

wygaszania Gimnazjum, dzieci powrócą do szkół. Będziemy się musieli dostosować do 

przepisów jakie wejdą w życie. Subwencja wzrośnie z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci, 

ale wzrośnie też ilość nauczycieli. Wydatki będą jeszcze większe. Moim zdaniem takie 

rozwiązanie nie obniży kosztów utrzymania szkół na naszym terenie. Musimy poszukać 

globalnego rozwiązania. Nie przewidujemy nagłego wzrostu ilości dzieci o 200 czy 300. 

Takiej tendencji nie będzie w najbliższym czasie.  
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Stanisław Mastej – Czy w tych rozliczeniach zawarte są przedszkola? 

 

Wójt – Nie jestem pewien, ale najprawdopodobniej nie. Trzeba jednak podkreślić, że 

przedszkola to również jednostki, do których dopłacamy. 

 

Kazimierz Wygonik – Jeśli podejmiemy decyzję o likwidacji tych czterech placówek i 

dojdzie równocześnie do zniesienia gimnazjum, co się stanie z tymi szkołami? 

 

Pec Krzysztof – Jak Pan sobie wyobraża 8-klasową szkołę? 

 

Kazimierz Wygonik – Nie 8-klasową tylko 4-klasową. Przecież dzieci będą wracać.  

 

Pec Krzysztof – Koszty się nie zmienią. 

 

Wójt – Ja cały czas o tym mówię. W Majscowej po zlikwidowaniu szkoły stoi w tej chwili 

pusty budynek. Tam Radni stwierdzili, że za dużo dopłacają do tej placówki  i podjęli 

decyzję o jej zamknięciu. Bardziej opłacalnym jest dowożenie dzieci do Dębowca.  

 

Daniel Żarnowski – Im mniej liczniejsze klasy, tym większe efekty nauczania. 

 

Wójt – Można nad tym dyskutować. Wysoka Rada pamięta strajki rodziców  

w momencie powstawania gimnazjum. W tej chwili niektóre osoby są za jego 

utrzymaniem. Pamiętajmy, że każda reforma niesie ze sobą pewne obawy. Chciałbym 

znaleźć takie rozwiązanie, które będzie dobre zarówno dla dzieci jak i naszego budżetu. 

Wysoka Rado, nie zmienimy ustawy za Parlament. Nic nie zrobimy jeśli wejdą w życie 

przepisy o likwidacji gimnazjum. Będziemy mieć w kraju nowy system edukacyjny. 

Pamiętamy go jak wyglądał 15 – 20 lat temu. Młodzież szła do szkół zawodowych. Tam 

nabywała umiejętności, uczyła się zawodu. Dzisiaj wyjeżdżają za granicę nie wiedząc co 

to pędzel czy kielnia. Jeśli powrócimy do systemu 8-klasowego powstanie więcej szkół 

zawodowych ukierunkowanych na zawody potrzebne na rynku w danym czasie. Jeszcze 

raz proszę o to, byśmy wszyscy dobrze zastanowili się nad systemem oświaty. To 

decyzja nas wszystkich, nie tylko Wójta czy Skarbnika.  
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Sylwia Twardzik – Sprawa jaka chciałam poruszyć dotyczy w głównej mierze Sołtysa 

oraz Radnego z miejscowości Świerchowa. Tuż przed świętami otrzymałam telefon od 

mieszkańca tego sołectwa, który ma dom przy drodze wewnętrznej w stronę Nowego 

Żmigrodu. Prosił o dyskusję na temat postawienia tam zakazu poruszania się 

samochodów ciężarowych z uwagi na zniszczenia. Podkreślił brak komunikacji oraz 

zainteresowania ze strony Radnych, dlatego wiedząc o zbliżającej się Sesji, prosił o 

poruszenie tego tematu.  

 

Marek Kiełbasa – U mnie nikt nie był i nic nie zgłaszał.  

 

Wójt – Skoro Radni ze Świerchowej zostali wywołani, chciałem omówić jeszcze jedną 

kwestię. Na koniec  roku zawsze spływa mnóstwo faktur. Chciałbym jednak, by to było 

w jakiś sposób unormowane dla wszystkich Sołtysów. Otrzymałem fakturę wystawioną 

przez P. Mariusza Borończyka na kwotę 2.670 zł obejmującą dostawę i montaż drzwi. 

Usługa dotyczy najprawdopodobniej Domu Ludowego. Otrzymałem jeszcze jedną 

fakturę na układanie kostki brukowej pod stojakami rowerowymi wraz z ich montażem 

przy Szkole Podstawowej w Świerchowej. Kolejna faktura obejmuje remont dachu na 

sklepie w Świerchowej. Proszę o wcześniejsze uzgadnianie ze mną dokonywanych 

wydatków. Wszystkie faktury z końca roku obejmują kwotę około 7.000 zł. Nie wiem 

czy posiadacie takie środki. Mówi Pan o środkach z dzierżawy. Skoro Pan korzysta z tej 

puli to niech pozostałe sołectwa postąpią podobnie skoro mają do tego prawo. Nie może 

tak być, że w jednej miejscowości korzystamy z tego rodzaju środków finansowych a w 

drugiej tego nie robimy. Wszystkie miejscowości miały przyznane po 1.000 zł na 

świetlicę. Tuż przed końcem roku okazało się, że i te środki sołectwo Świerchowa 

wykorzystało. Niech nas zatem nie dziwi, że nie będzie nawet 20.000 zł nadwyżki. Niech 

każdy Sołtys przychodzi po zlecenie. W Księgowości sprawdzimy czy ma na to środki i 

z jakiego paragrafu zostanie pokryta faktura. Musimy pilnować pewne rzeczy. To tak 

wygląda jakby przez 11 miesięcy nic się nie robiło. Z kim Pan ustalał te 2000 zł na 

remont dachu na sklepie? 

 

Marek Kiełbasa – Faktury o które Pan pyta nie mogły zostać wystawione wcześniej. W 

pierwszej kolejności musiałem dokonać zmian w funduszu sołeckim. Wszystkie faktury 

mieszczą się w funduszu i nie są pokryte żadnymi dzierżawami. Nie zarządzam żadnymi 

środkami pochodzącymi z dzierżaw. Pan mi powinien dziękować, że w skali roku 
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przekraczam fundusz sołecki o jedyne 500-600 zł lub w ogóle. Jestem w tej chwili 

karcony za to, że przedstawiłem faktury praktycznie 30 grudnia. Jeszcze raz jednak 

podkreślę, że wszystkie faktury są pokryte ze środków funduszu sołeckiego, nie z 

dzierżaw.  

 

Wójt – Rozumiem, że wykorzystał Pan cały fundusz sołecki i nie ma Pan innych faktur? 

 

Marek Kiełbasa – oczywiście, że tak.  

 

Wójt – Tak, jesteście Sołectwem, które dokonuje najwięcej zmian w funduszu sołeckim, 

praktycznie raz na dwa-trzy miesiące. Chodziło mi bardziej o to, by przed zamierzonymi 

pracami sporządzał Pan zlecenie. Musimy wiedzieć, że dane zadanie jest wcześniej 

uzgodnione. Każdą fakturę, każdy zakup potwierdza pracownik Urzędu Gminy. Nigdy 

nie odsyłam Pana do Skarbnika po ty, by tam Pan załatwił, ale po to, by sprawdzić czy 

ma Pan na to środki.  

 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Zarządu Oddziału Gminnego o podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z 8 zł na 12 zł za każdą 

godzinę w działaniach ratowniczych oraz uczestniczenia w szkoleniach 

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

Osiek Jasielski.  

 

Janusz Brączyk – Jeśli taki temat jest poruszany, może trzeba było zaprosić na Sesję 

P. Komendanta. 

 

Przewodniczący Rady -  P. Komendant wiedział o dzisiejszej Sesji, ale widocznie nie 

mógł przybyć na dzisiejsze obrady. Ja go zmusić do tego nie mogę. Wniosek został 

podpisany przez wszystkich członków Zarządu. Osobiście zostałem zobowiązany do jego 

złożenia w urzędzie Gminy. 

 

Wojdacz Piotr – Musimy przede wszystkim  wiedzieć w jaki sposób korzystają z tych 

środków poszczególne jednostki OSP. 
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Przewodniczący Rady – Każda jednostka biorąca udział w akcji ma prawo skorzystać 

z ekwiwalentu. 

 

Wojdacz Piotr – Tak, ale nie wszystkie jednostki z tego korzystają. Wydatki związane 

z utrzymaniem remizy czy sprzętu są obciążeniem dla Gminy, dlatego rezygnują z 

pobierania przysługującemu im ekwiwalentu. Inne jednostki natomiast wręcz 

nadużywają tych uprawnień. 

 

Marek Kiełbasa – W jaki sposób nadużywają? 

 

Wojdacz Piotr – Rozliczają najmniejsze szkolenie czy wyjazd.  

 

Daniel Socha – To jest indywidualna sprawa każdej jednostki OSP czy składa wniosek 

o ekwiwalent czy też rezygnuje z tego przywileju. Nie zgadzam się, że w niektórych 

jednostkach OSP dochodzi do nadużyć w pobieraniu ekwiwalentu. Obowiązują tu 

przecież pewne procedury. 

       

Pec Krzysztof – mamy wiosek Zarządu OSP o zwiększenie wydatków budżetowych. 

Mamy swój budżet, który musimy pilnować i realizować. Tutaj było bardzo dobre 

stwierdzenie: jeśli można, to wykorzystują to. To, że ekwiwalent ma równoważyć udział 

w akcji nie oznacza, że jest obligatoryjny. Rozumiem strażaka, który musiał 

zrezygnować z pracy i jechać na akcję. Druga strona jest taka, iż są jednostki OSP, które 

zdają sobie sprawę z tego, że jest służba ochotnicza, że jest to swego rodzaju pomoc 

Państwowej Straży Pożarnej, że Gmina jest zobligowana zapewnić im sprzęt, paliwo czy 

utrzymać remizy. To jest takie samo obciążenie finansowe jak szkolnictwo, sport czy 

inne zadanie własne Gminy. My to wszystko finansujemy. Nie musimy wszystkiego 

wykorzystywać  tylko dlatego, że inne jednostki to robią.  

 

Pec Krzysztof odczytał pismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zarządu 

Oddziału Gminnego, w którym zwrócono się o uwzględnienie podwyżki 

wynagrodzenia dla kierowców samochodów pożarniczych jednostek OSP. 

 

Pec Krzysztof -  Wysoka Rado, członkowie OSP to ochotnicy. Albo chcą cos robić 

społecznie, albo nie chcą. Rozumiem, że poświęcenie własnego czasu powinno znaleźć 
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odzwierciedlenie w ekwiwalencie, ale jest to powiązane w bezpośredni sposób z 

wydatkami naszego budżetu. Jeśli podwyższymy wysokość ekwiwalentu jest to 

równoznaczne z ograniczeniem wydatków w innym obszarze. Proszę o refleksję i decyzję 

w tym temacie a także znalezienie kompromisu, który pozwoli wszystkim zarówno 

działać społecznie, domykać nasz budżet a także nie wykorzystywać wszystkich 

możliwości, by cokolwiek uzyskać. 

 

Mastej Stanisław – Chciałbym dołożyć kilka słów do wypowiedzi P. Skarbnika. Może 

zmienimy  nazwę z ochotniczych na płatną straż pożarną? Ekwiwalent jest racjonalny 

tylko w przypadku osób, które biorąc udział w akcji, rezygnują jednocześnie z pracy. Z 

góry było wiadome, że będą nadużycia.          

 

Mróz Zbigniew – Uważam, że wniosek złożony przez jednego z mieszkańców 

Świerchowej jest w pełni uzasadniony dlatego  proszę o wstawienie tam znaku zakazu 

wjazdu samochodów ciężarowych.                                                              

 

Piotr Wojdacz – Wysoka Rado, zarówno pismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Zarządu Oddziału Gminnego  odczytane przez Przewodniczącego Rady Gminy jak i to 

odczytane przez P. Skarbnika były przedmiotem obrad ostatniej Komisji Budżetowej. 

Zarówno jedno jak i drugie wniosło pewien niepokój w dyskusję Komisji, ale wynikać to 

może z tego, iż czegoś po prostu nie wiemy. Stosownym byłoby zatem zaprosić na 

obrady Sesji P. Komendanta, by wyjaśnił nam wszystkie wątpliwe kwestie i wyprowadził 

z niewiedzy.   Po przeanalizowaniu obu pism oraz zaczerpnięciu informacji o stawkach 

ekwiwalentu oraz wynagrodzeniu kierowców obowiązujących w innych Gminach, 

Komisja uznała, że nie jesteśmy wcale na tzw. szarym końcu. Radny Źrebiec orientował 

się jak ta sytuacja  wygląda w Nowym Żmigrodzie.  

 

Tomasz Źrebiec – Obecnie obowiązująca stawka wynagrodzenia kierowców OSP 

wynosi 160 zł brutto. 

 

Wójt – U nas to kwota 210 zł brutto.     

 

Wojdacz Piotr – Komisja Budżetowa w związku z ograniczonymi możliwościami 

budżetowymi oraz kwotą przeznaczoną na dział: Ochrona Przeciwpożarowa, postanawia 
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utrzymać wysokość zarówno ekwiwalentu jak wynagrodzenia poszczególnych 

kierowców na niezmienionym poziomie. Komisja tym samym nadmienia, iż w ciągu roku 

budżetowego, jednostki OSP są dofinansowywane również z budżetu Gminy, nie tylko z 

puli jaka jest ustalona na ochronę przeciwpożarową. W związku z tym nie ma możliwości 

finansowych, by zwiększyć tą kwotę do wysokości umożliwiającej spełnienie wszystkich 

żądań jakie Zarząd OSP wystosował.    

 

Przewodniczący Rady  – To nie są żądania tylko prośba. Zadania stawiane strażakom 

są bardzo duże, wymagają odpowiedniego przygotowania i szkolenia. Tak naprawdę 

granica między ochotnikiem a zawodowym strażakiem zaciera się. Kierowcy natomiast 

wkładają ogrom pracy w utrzymanie samochodów i remizy.  

 

Wójt – Wysoka Rado, nikt mnie jeszcze z OSP nie wykluczył i mam nadzieje, że do tego 

nie dojdzie, ale ostatnio jestem pomijany przez Zarząd Gminny OSP. Mówię to otwarcie 

i chciałbym to dobitnie podkreślić. Mamy pewna pulę środków, którą wyznacza Rada 

Gminy na dany rok kalendarzowy. Nie rozumiem podejścia niektórych Radnych, którzy 

są strażakami i nie doceniają tego. W tym roku na ochronę przeciwpożarową wydaliśmy 

prawie 140.000 zł. Czy ktoś wie ile środków zostało zaplanowanych na ten cel w 

przyszłorocznym budżecie? 

 

Albin Wierdak – 90.000 zł. 

 

Wójt – Pytam więc Wysoka Rado: co się stało? Dlaczego pula środków uległa 

zmniejszeniu o 40.000 zł? Nie ma potrzeb? Pamiętacie jak zaczynaliśmy w 2007 roku? 

Wtedy na ochronę przeciwpożarową przeznaczaliśmy kwotę 70.000 zł – 75.000 zł. 

Wystarczało na płace i wystarczało na rzeczy, które Gmina obligatoryjnie musi zapewnić. 

Nie było wówczas ekwiwalentu. W tym roku Gmina zaplanowała 96.000 zł. Wszyscy 

popieramy OSP, ale nie możemy wykorzystywać. Przypomnijmy sobie ile dokonaliśmy 

zakupów przez te wszystkie lata.  To nie ja a Wysoka Rada decydowała o dofinansowaniu 

do zakupu samochodów. Jednostki są lepiej wyposażone. Cieszymy się, że dbają o nasze 

bezpieczeństwo. Prezesem OSP jest Przewodniczący Rady Gminy, który przede 

wszystkim musi dbać o nasz budżet. Czy chodziło o podatki czy też o stawki za wodę, 

zawsze podpieraliśmy się sąsiadującymi Gminami. Kierowca małego samochodu w 
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Gminie Nowy Żmigród dostaje wynagrodzenie w kwocie 160 zł. U nas stawka wynosi 

210 zł. P. Prezesie, czy była o tym rozmowa? Takie porównanie? Nie było. 

 

Przewodniczący Rady – Tak, była.  

 

Wójt – Gdyby nas było stać, płacilibyśmy kierowcom nawet 500 zł miesięcznie. 

Kierowcy ponoszą odpowiedzialność, dbają o sprzęt. Jeden dba lepiej, drugi gorzej. 

Wysoka Rado, dbanie o samochód nie jest czynem społecznym. Ktoś bierze jednak te 

środki, nie tylko za wyjazd raz w miesiącu ale za to, że dba o ten samochód. Na 

konserwację są dodatkowe środki. To są pieniądze mieszkańców, którzy powinni o 

wszystkim wiedzieć. Szanowni Państwo, Gminny Zarząd OSP w tym roku wydał na 

zakupy dla jednostki w Załężu jakieś 10.000 zł. Ostatnio podpisałem fakturę na kwotę 

3.600 zł z przeznaczeniem na remont. Zgodziłem się, ponieważ z uwagi na remont 

Domu Ludowego w Załężu, wybory odbywają się w remizie OSP. Takie rzeczy musi ktoś 

nadzorować. To nie jest rola P. Skarbnika. Jego zadaniem jest dbanie o to, by nie 

przekroczyć zaplanowanej puli. Po to właśnie jest Komendant Gminny. Pamiętamy jak 

mówił kilka lat temu: musimy sprawdzać wszystkie wydatki na poszczególne jednostki 

OSP, każdą fakturę. Wysoka Rado, nie robi się tego. Właśnie dlatego nie uczestniczyłem 

w 3 lub 4 zarządach. Kiedy zostają niewykorzystane środki, celowo poddawane są 

propozycje różnego rodzaju zakupów. Tak nie można robić. To zwykłe okradanie naszych 

mieszkańców, naszych wyborców.  Komendant Gminny powinien sprawdzać dlaczego 

jedna jednostka wyjeżdża 5-10 razy miesięcznie a druga jedynie raz w roku. Takie 

rzeczy powinna wiedzieć przede wszystkim Rada Gminy, która przeznacza środki na ten 

cel. Dlatego też wnoszę o to, by Rada Gminy zażądała od Komendanta Gminnego 

sprawozdania. Tego rodzaju sprawozdania są w innych Gminach praktycznie na każdej 

Sesji, tylko nie u nas. Pozwoli nam to wiele wyjaśnić. Może się bowiem okazać, że 

uzasadnione będzie podwyższenie wynagrodzenia tylko jednemu kierowcy, nie 

wszystkim. Takie informacje Wysoka Rada powinna uzyskiwać od osób, które są za to 

bezpośrednio odpowiedzialne.  

 

Daniel Socha – Jeśli dokonywane są jakiekolwiek zakupy, to tylko wtedy gdy są 

potrzebne. Nie wiem dlaczego mówi Pan, że jest Pan pomijany skoro na każde 

posiedzenie Gminnego Zarządu jest Pan zapraszany a Pańska na nim obecność to tylko 
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i wyłącznie Pański wybór. Wysoka Rado, straż tak naprawdę, jest zauważana tylko wtedy 

gdy jest potrzebna. 

 

Wójt – Na przedostatnie posiedzenie zarządu nie zostałem zaproszony. Nie otrzymałem 

żadnego pisma. Możemy tu poprosić pracownika P. Bożenę Świątek. Na ostatnie 

dostałem. Zakupiliśmy ostatnio  pompę, o której mówiliśmy już od pół roku. Żadna 

jednostka z Osieka nie wystartowała w trakcie zawodów, których była gospodarzem z 

uwagi na brak pompy. Miałem wydać 30.000 zł na sprzęt finansowany w 100% z 

własnych środków? Aktualnie otrzymaliśmy 15.000 zł z Funduszu, dołożyliśmy 9.800 zł. 

W ten sposób zaoszczędziliśmy 20.000 zł. Uważam, że w taki sposób powinniśmy 

gospodarzyć.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma 

Obrady Sesji zakończono o godz. 11.11. 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


