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Protokół Nr XVI/2016 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 1 marca 2016 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XVI. 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. Piotr Wojdacz – Samoklęski 

4. Władysław Świątek - Czekaj 

5. Danuta Czajkowska – Mrukowa 

6. Daniel Socha -  Mrukowa 

7. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

8. Kazimierz Wygonik – Załęże 

9. Stanisław Mastej – Załęże  

10. Marek Kiełbasa – Świerchowa  

11. Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

12. Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

13. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski   

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

2. Zbigniew Mróz – Świerchowa 

 

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. 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 wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek 

Jasielski w roku 2016”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka  Rady Społecznej oraz powołania 

nowego członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Osieku Jasielskim. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski 

na rok 2016 Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015 

roku. 

11.Interpelacje radnych 

12.Wolne wnioski i zapytania 

13.Zakończenie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, został złożony wniosek o dołączenie  

do porządku obrad trzech uchwał: 
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1. Podjęcie uchwały  w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki 

Polska. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Osiek Jasielski, które będą brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych 

kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych 

i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski. 

Marek Kiełbasa – Wnioskuję o 10-minutową przerwę celem zapoznania się  

z uchwałami.  

 

O godz. 13.12 ogłoszono przerwę 

Obrady Sesji wznowiono o godz. 13.24 

Do obrad dołączyła P. Wioletta Mikołajczyk – kierownik GZEAS w Osieku Jasielskim. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado,  poddaję pod głosowanie porządek obrad 

poszerzony o trzy dodatkowe uchwały. 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 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 
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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 wprowadzenia ,,Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Osiek Jasielski w roku 2016”. 

 

Przewodniczący Rady – Uchwała co roku przyjmowana przez Wysoką Radę. Czy są 

pytania? 

 

Piotr Wojdacz – Jak wysokie koszty Gmina ponosi na opiekę nad zwierzętami? Są 

takie koszty? 

 

Wójt – Nie po raz pierwszy przyjmujemy tą uchwałę. Koszty z tytułu opieki nad 

zwierzętami ponosimy coraz to większe. Dokładnie nie pamiętam kwot. Ostatnio 

podpisywałem fakturę na prawie 2.000 zł za utylizację jednego psa. Myślałem, by tego 

rodzaju wydatki finansować ze środków funduszu sołeckiego. Może w taki sposób 

ograniczyłby ilość bezdomnych zwierząt. Nie zawsze wałęsające się psy należą do 

mieszkańców naszej Gminy. Zdarza się bowiem, że są po prostu zostawiane przez 

przejezdnych.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2016”. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
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Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka  Rady Społecznej oraz 

powołania nowego członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. 

 

Przewodniczący Rady – Poproszę P. Sekretarz o wyjaśnienie. 

 

Sylwia Twardzik – Otrzymaliśmy pismo od Wojewody Podkarpackiego informujące o 

odwołaniu dotychczasowego członka Rady Społecznej SPZOZ w Osieku J wskazując 

jednocześnie nowego. W związku z tym został przygotowany stosowny projekt 

uchwały. 

 

Albin Wierdak – Wojewoda Podkarpacki odwołuje a Rada Gminy ma powołać ? 

 

Sylwia Twardzik – Ustawa jasno precyzuje kto wchodzi w skład Rady Społecznej: 

przedstawiciel Wojewody, Wójt lub wyznaczona przez niego osoba oraz Radni. 

 

Janusz Brączyk – Skoro Wojewoda chce go odwołać to niech sam to zrobi. 

 

Marek Kiełbasa – Jednego z członków Rady Społecznej SPZOZ powołuje Wojewoda. 

Skoro złożył wniosek? 

 

Janusz Brączyk – Składam wniosek o nieprzyjmowanie tej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie odwołania członka  Rady 

Społecznej oraz powołania nowego członka Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

10 Radnych było ,,PRZECIW” 

2 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”. 
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Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim. 

 

Wójt – W większości samorządów referaty prowadzące sprawy związane ze 

świadczeniami rodzinnymi są podległe pod GOPS-y lub MOPS-y. U nas tez tak było. 

Potem, zostało to rozdzielone. Rząd wprowadza bardzo dobry program wspierania 

rodzin posiadających dzieci. To będzie ogromny nawał pracy. Referat zajmujący się 

świadczeniami rodzinnymi obejmuje dwie osoby, z tym, że jedna z nich znajduje się 

obecnie na urlopie macierzyńskim. GOPS natomiast liczy cztery osoby. Połączenie tych 

dwóch jednostek sprawi, że nowym programem będzie się zajmować większa ilość 

osób. Rozwiąże to również problem na przyszłość. Nie ukrywam , że chciałabym by 

nasza Gmina sprawnie i szybko wypłaciła przyznaną w ramach programu pomoc. 

 

Marek Kiełbasa – Z tego co mówiła P. Minister, w ramach programu poszczególne 

samorządy będą otrzymywać 2 % na realizację zadania celowego. Czy nie planuje się 

zatrudnić dodatkowej osoby, która wspomoże obsługę programu 500+? 

 

Wójt – To są wewnętrzne sprawy każdego Wójta. Wszystkim nam chyba zależy na 

tym, by jak najszybciej wdrożyć program. Jeśli ktoś złoży wniosek w miesiącach: 

kwiecień-maj-czerwiec to do końca czerwca dostanie wyrównanie od 1 kwietnia br. Nie 

zamierzamy jednak zatrudniać żadnej dodatkowej osoby. Uważam, że mamy 

wystarczającą liczbę pracowników.  

 

Marek Kiełbasa – Chodzi tutaj głównie o to, czy te osoby są w stanie wykonać te 

obowiązki w okresie tych trzech miesięcy? 

 

Wójt – Mielibyśmy ogromny problem gdyby cały program był obsługiwany jedynie 

przez referat zajmujący się świadczeniami rodzinnymi. Nie wyobrażam sobie tego, by 

zajmowały się nim jedynie dwie osoby. 

 

Albin Wierdak – Czy zmieni Pan zakres czynności tych osób? 

 

Wójt – Nie ja a kierownik GOPS. Od dnia dzisiejszego rozpoczynają pracę stażyści. 

Musimy wiedzieć, że za dwa tygodnie zaczyna się składanie wniosków do ARIMR. 

Zawsze pomagamy przy ich wypełnianiu. Planujemy zaangażować w to jedną osobę. 
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Drugi stażysta na pewno będzie pomocny przy obsłudze programu 500+. Ogrom pracy 

będzie na samym początku, kiedy wszystkie wnioski muszą zostać złożone i 

zweryfikowane. Później już nie będzie tyle pracy. Nowe wnioski będą bowiem składane 

w ciągu całego roku. To będą pojedyncze przypadki. 

 

Sylwia Twardzik – Chciałabym złożyć autopoprawkę. W § 4 uchwały należy zmienić 

zapis: ,,uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” na ,,uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 15 marca 2016 roku”.  

 

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania 

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim. 

Kto jest  za podjęciem uchwały? 

12 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘOD GŁOSU” 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, każdy z Radnych otrzymał sprawozdanie z 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015. Jeśli będą jakieś pytania poprosimy 

Przewodniczącą Komisji. Są jakieś pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion 

Karpacki Polska. 

 

Wójt – Wysoka Rado, przystępowaliśmy do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki 

Polska w 2009 roku. Ktoś zapytałby jakie korzyści osiągnęliśmy przez ten cały okres. 
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Składaliśmy wnioski do Stowarzyszenia, które jednak nam nie przeszły. Co roku 

płacimy składki, które wynoszą około 1.400 zł. Może to nie jest duża kwota, ale skoro 

z tego nie korzystamy, nie będziemy ponosić takich wydatków. Może na następnej 

sesji będę prosił Wysoką Radę o przystąpienie do nowego stowarzyszenia: Beskid 

Zielony, z którym współpracujemy od kilku lat. Składki są zdecydowanie niższe bo to 

jedynie 0.10 zł od mieszkańca co daje kwotę około 500-600 zł rocznie. Nie mamy 

zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy, którą uda się wykonać w ramach 

współpracy ze stowarzyszeniem Beskid Zielony.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia 

Euroregion Karpacki Polska. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

O godz. 14.00 ogłoszono przerwę. 

Obrady sesji wznowiono o godz. 14.07 

Do obrad Sesji dołączyła P. Wioletta Mikołajczyk – kierownik GZEAS. 

 

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji  

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski, które będą brane pod uwagę  

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów  

za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Obydwie uchwały pojawiły się w związku ze zmianami  

w ustawie o systemie oświaty, która uściśliła kryteria naboru dzieci do przedszkoli. 

Kryteria te funkcjonowały do tej pory, jednak dołożono dodatkowe leżące  

w kompetencji Rady Gminy w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Ustawa 

dopuszcza maksymalnie sześć kryteriów, które tak zostały skomponowane, by miały 

na uwadze najpełniejsze spełnienie potrzeb zarówno dziecka jak i jego rodziny. Zostały 

wprowadzone następujące kryteria:  
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 dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem 

szkolnym,  

 dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 

rodziny, 

 dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 

działalność gospodarczą. Tutaj znajdą się również rodzice, którzy samotnie 

wychowują dziecko, 

 dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza. Bardzo często jest tak, że rodzice 

oddają dziecko do przedszkola, do którego uczęszcza  lub uczęszczało jego 

rodzeństwo.  

 dochód na osobę w rodzinie dziecka.  

Wszystkie kryteria, które są tu wykazane muszą zostać podparte odpowiednimi 

dokumentami, wykazanymi w § 2 uchwały. Oświadczenia składane są w oryginale. 

Składający jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

Druga z uchwał jest opracowana na tej samej zasadzie. Zmiana ustawy powoduje, 

że należy określić dodatkowe kryteria rekrutacji dla klas pierwszych oraz publicznego 

gimnazjum szczególnie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. 

Kryteria te będą miały zastosowanie w sytuacji gdy dana placówka będzie dysponować 

wolnymi miejscami. Kryteria  są bardzo podobne do tych zawartych w poprzedniej 

uchwale. Jeśli są jakieś pytania to bardzo proszę. 

 

Marek Kiełbasa – Jakie są warunki pierwszego etapu postępowania, o którym mowa 

w uchwale? Chodzi mi głównie o rekrutację do przedszkoli.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Pierwszy etap postępowania polega na złożeniu 

odpowiedniego wniosku do dyrektora przedszkola. Kryteria muszą być zgodne z tym 

co mówi ustawa. To co zawiera uchwała to doprecyzowanie i pokazanie dyrektorowi 

dalszego toku postępowania.  
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Marek Kiełbasa – Nie ma tu dodatkowych punktów dla przedszkolaków pochodzących 

z terenu naszej Gminy.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Takie kwestie będą brane pod uwagę w pierwszym etapie 

postępowania. Kryteria zawarte w uchwałach to kryteria dodatkowe. W pierwszej 

kolejności będą brane pod uwagę dzieci, które już uczęszczały do przedszkola, dzieci 

z rodzin wielodzietnych, dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. 

 

Władysław Świątek – Jak to będzie wyglądać w Osieku? Wiemy, że nie będzie I-ej 

klasy. Czy będzie jakiś nabór  skoro te same dzieci będą uczęszczały do przedszkola?  

 

Wioletta Mikołajczyk – Na dzień dzisiejszy nie wiemy ile tak naprawdę będzie dzieci. 

Uchwały jednak trzeba podjąć.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji  

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski, które będą brane pod uwagę  

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów  

za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas 

pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół 

podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Osiek 

Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji  

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski, które będą brane pod uwagę  

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów  
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za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

O godz. 14.29 obrady Sesji opuściła P. Wioletta Mikołajczyk – kierownik 

GZEAS. 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek 

Jasielski na rok 2016 Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 

grudnia 2015 roku. 

 

Pec Krzysztof – Zmiany budżetowe obejmują wniosek o utworzenie rozdziału: 86750: 

edukacja dla dzieci niepełnosprawnych. Kolejna zmiana to przesunięcie kwoty 1.000 zł 

na uruchomienie zadania: zakupu przyczepy na potrzeby zarządzania kryzysowego. 

Najprawdopodobniej przekażemy ją na Gminny Zakład Komunalny.   

 

Wójt – Nie mamy zamiaru kupować nowej przyczepy lecz używaną. Kierownik GZK 

orientował się co do ceny. Czy uruchomienie zadania i przekazanie na ten cel 1000 zł 

pozwoli nam ku[pić przyczepę za kwotę 8000 zł czy sprawa ta po raz kolejny musi wrócić 

na Radę Gminy ? 

 

Pec Krzysztof – Bez uruchomienia zadania nie moglibyśmy kupić przyczepy. Poza tym 

jeśli postanowimy, że kupujemy przyczepę za kwotę 7500 zł to nie kupimy droższej.  

 

Tomasz Źrebiec – Nie można uzyskać żadnej dotacji na zakup przyczepy? 

 

Wójt – Szukaliśmy takiej możliwości. Nie ma.  

 

Stanisław Mastej -  Czy ten zakup został dobrze przemyślany? Czy ta przyczepa 

będzie naprawdę potrzebna? Niektóre środki trwałe będące na stanie GZK są mało 

używane. Taki  wydatek to jednak koszt. 

 

Wójt – Podejmowaliśmy uchwałę o przekazaniu nieruchomości na GZK. Przecież 

wiedzieliśmy, że taczkami tego nie będą wywozić. Przyczepa jest kupowana na 

zarządzanie kryzysowe. Inna sprawą jest kwestia przekazania go na GZK. Kupili ciągnik. 
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Aby odśnieżać musieli zakupić pług. Wiem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby gdyby 

GZK prosperował samodzielnie, ale należałoby podnieść stawki za kanalizację czy 

odpady. Chcemy jednak, by mieszkańcy płacili za wszystko jak najmniej.  

 

Krzysztof Kiciliński – Wysoka Rado, przyczepa jest bardzo potrzebna. Firmie, która 

odbierała osad, wstrzymano uprawnienia. Koszt odbioru 1 tony osadu do tej pory 

wynosił 300 zł. Jeśli będzie nowy odbiorca, koszt wywozu na pewno wzrośnie. Osad 

wywozi się raz a nawet dwa razy w tygodniu.  

 

Kazimierz Wygonik –Zamiast ciągnika trzeba było kupić koparkę. Wykorzystalibyście 

ją i do odśnieżania i do np. budowy kanalizacji. 

 

Tomasz Źrebiec – To nie jest tak do końca. Aby koparka mogła odśnieżać musiałaby 

mieć osobnego operatora i osobny pług.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Osiek Jasielski na rok 2016 Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 29 grudnia 2015 roku. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

12 Radnych było ,,ZA” 

1 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 odczytał pismo skierowane do Wójta oraz Rady Gminy Osiek 

Jasielski  w sprawie remontu drogi gminnej Nr 149 od Zawadki Osieckiej do Józefowa. 
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Tadeusz Gumienny - 4 lata temu był remontowany odcinek, który był w najgorszym 

stanie. Droga jest w fatalnym stanie. To odcinek około 4 km.  

 

Albin Wierdak – Ile domów? 

 

Tadeusz Gumienny – Dwa domy. Nie wiem czy 50 samochodów żwiru wystarczyłoby, 

aby to wyżwirować. Poza tym konieczny byłby rów, ponieważ droga jest usytuowana na 

niższym poziomie niż sąsiadujące pola.  

 

Marek Kiełbasa – Miało miejsce spotkanie z Posłem Rzońcą na temat zbiornika Kąty – 

Myscowa. Na jakim etapie jest ta inwestycja? 

 

Wójt – Głównym tematem spotkania był opracowany przez Magurski Park Narodowy 

plan ochrony parku. Temat zbiornika pojawił się przy okazji. Wiadomo, że procedura 

związana ze zbiornikiem jest na pewno długotrwała. Podczas całego spotkania nie padło 

stwierdzenie że nie będzie realizacji tego przedsięwzięcia. Raczej odwrotnie, ale na 

jakim to jest aktualnie etapie, nie potrafię odpowiedzieć. Czytałem w mediach, że poseł 

Rzońca wystąpił z wnioskiem o  drogę Pilzno-Jasło. Budżet Państwa przeznaczył na ten 

cel 2 mln zł. Mają powstać trzy warianty tej drogi. Inwestycja potrwa około 2 lat i oby 

doszła do skutku bo sami z tej trasy często korzystamy.  

 Wysoka Rado, udostępniliśmy odbiorniki firmy STIMO. Kamery zostały 

rozlokowane po niektórych budynkach użyteczności publicznej. Wpłynął wniosek od 

mieszkańców Mrukowej o zmianę ustawienia kamery zamontowanej na Domu Ludowym 

w Mrukowej, gdyż jej obecne ustawienie jest ingerowaniem w ich życie prywatne. Jest 

dołączony wydrukowany z Internetów obraz, na którym widać osobę znajdującą się na 

prywatnej posesji, jednak jej identyfikacja jest raczej niemożliwa. Możemy skierować 

kamerę na las.  

 

Marek Kiełbasa – Mieszkańcy mają tutaj rację. Kamera nie może sięgać do ich 

prywatnych posesji. 

 

Wójt – W Osieku i Pielgrzymce również mamy kamery, na których widać prywatne 

posesje.  Proszę zatem Sołtysów o ich zdemontowanie. Jedna z nich trafi do Zawadki 

Osieckiej a drugą skierujemy na stadion w Samoklęskach. Proszę przedstawicieli 

Mrukowej o decyzję w sprawie demontażu kamery. Czy mamy ją zdemontować? 
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Przewodniczący Rady – O piśmie dowiedziałem się dopiero teraz. Decyzję w tej 

sprawie powinni podjąć mieszkańcy na zebraniu wiejskim.  

 

Wójt – To są kamery, które mają przede wszystkim promować naszą Gminę. Prywatna 

osoba zadzwoniła do firmy STIMO. Kamera w Mrukowej została zablokowana zdalnie. 

Wysoka Rado takie kamery to również bezpieczeństwo. W Pielgrzymce miał miejsce 

wypadek. Pierwsze o co prosiła policja to nagranie z kamery.  

 

Sekretarz – P. Sylwia Twardzik odczytała pismo z Magurskiego Parku Narodowego 

przekazujące Plan Ochrony MPN do konsultacji.  

 

Sylwia Twardzik – Plan będzie przedstawiany na Sesji, będzie możliwość wniesienie 

doń uwag.  

 

Tomasz Źrebiec – W głównej mierze będą to ograniczenia użytkowników lasów 

niepaństwowych. W tej chwili w MPN jest wstrzymana wycinka drzew. Na tą chwilę nie 

ma tam pozyskania drzewa.  

 

Wójt – Temu właśnie tematowi było poświęcone spotkanie, w którym uczestniczyli 

Wójtowie z Krempnej, Osieka oraz Nowego Żmigrodu. Są to Gminy najbardziej przyległe 

do MPN. Plan ochrony MPN będzie obowiązywał przez bodajże 20 lat. Jest opracowywany 

przez ekologów, leśników i ludzi kochających przyrodę. Obawy mieszkańców 

sąsiadujących Gmin są również uzasadnione. Spotkanie było dość burzliwe, choć 

merytoryczne. Uczestniczyło w nim wielu mieszkańców Gminy Krempna. Mimo, że 

jesteśmy Gminą najbardziej oddaloną od MPBN, to jednak ta ochrona będzie i nas 

dotyczyć. Tzw. strefa buforowa będzie obejmować rozległy obszar, ponieważ ciągnie się 

200 m od granicy samego MPN. Uchwała w tej sprawie musi zostać przygotowana, 

jednak czas na konsultacje będzie wystarczający. Pracownicy Urzędu Gminy będą się z 

nim zapoznawać, ale proszę o to również Was.  

 

Tomasz Źrebiec – Najlepsze w tym wszystkim jest to, że MPN poniósł koszty i 

opracował plan nie konsultując go ani z mieszkańcami ani innymi instytucjami.   

 

Wójt – Najważniejszą rzeczą w takich sprawach są konsultacje. Nie będę wracał do 

planu transportu jaki podjęła Rada Powiatu, gdyż mógłbym na ten temat mówić 
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godzinami. Plan otrzymaliśmy drogą mail’ową po to, by żadna z Gmin nie zapoznała się 

z planem do końca. Gdyby przyszło drogą papierową byłoby całkiem inaczej. To był 

obowiązek wynikający z ustawy. Rada Powiatu podjęła uchwałę. Zostały wydane środki, 

środki pewnie nie małe. W drodze zamówień publicznych został wyłoniony wykonawca, 

który z naszym terenem nie miał pewnie nic do czynienia. Starostwo na bazie zdobytych 

informacji stworzyło plan, który dla większości Gmin jest po prostu niekorzystny. Środki 

zostały wydane, jednak plan będzie tworzony na nowo.  

 

Przewodniczący Rady – Rozmawiałem z Przewodniczącym Rady z Krempnej. 

Mieszkańcy tamtego rejonu bardzo się obawiają tego planu ochrony MPN, który może 

w głównej mierze zablokować im dochód.  

 

Wójt – Obawy mieszkańców są na pewno uzasadnione, choć plan ten od samego 

początku był przedstawiany przez Dyrektora MPN w charakterze ekologii. Nie zapomnę 

słów Dyrektora MPN, który uspokajał mieszkańców, że będą mogli uprawiać swoją 

ziemię nawet w strefie buforowej.  

 

Sylwia Twardzik – Wysoka Rado, wpłynął wniosek P. Tomaszewskiej o zasiedzenie 

nieruchomości,  na którą był ogłaszany przetarg. W dalszej kolejności będzie się w tej 

sprawie toczyć stosowne postępowanie.  

 

Wójt – Nikt z Radnych nie pyta o sprawę kolejnego oskarżenia Wójta Gminy Osiek 

Jasielski związaną z budową drogi powiatowej Świerchowa – Osiek Jasielski – 

Samoklęski.  Poproszę P. Sekretarz o odczytanie postanowienia o umorzeniu śledztwa 

przeciwko Wójtowi. Nadmienię jedynie swoje zdanie na ten temat. Wysoka Rado, jest 

to absurd, który został wykonany i wyjaśniony przez Prokuraturę Jasielską. Jest to już 

drugie postanowienie, które złożył poprzedni zarząd Starostwa Powiatowego w Jaśle.  

 

Sekretarz Gminy – P. Sylwia Twardzik odczytała postanowienie o umorzeniu śledztwa 

przeciwko Wójtowi.  

 

Wójt – To postanowienie kończy sprawę. Zarząd Powiatu Jasielskiego miał możliwość 

złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia, jednak nie skorzystał z takiej możliwości. 

Dzisiaj wpłynęło pismo Powiatowego Zarządu Dróg, o to, by Gmina wydała materiał, 

który znajduje się przy oczyszczalni. Nie wiem natomiast na jakiej podstawie mamy to 
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zrobić, tym bardziej, że Zarząd otrzymał postanowienie. Nie ma mojej zgody na 

przekazanie im materiału, gdyż nie stanowi ich własności. Wykonawca zwrócił się do 

nas o udostepnienie terenu, na którym mogą składać gruz oraz pozostały materiał. 

Wyznaczyliśmy miejsce obok GS, oczyszczalni ścieków a także miejsce takie udostępnił 

nam P. Gumienny z Samoklęsk. Tymczasem został wykonany telefon: P. Abratowski 

zadzwonił do kierownika, by ten wydał materiał. Odmówiłem wydania materiału, 

ponieważ nie należy on do Zarządu Powiatu. Problem polegał na tym, że ani Gmina nie 

posiadała pisma przekazującego przez wykonawcę materiał na rzecz Gminy czy też GZK 

ani Zarząd Powiatu nie posiadał takiego pisma. W dniu dzisiejszym otrzymałem pismo 

z Powiatowego Zarządu Dróg, by zaakceptować termin oraz sposób poboru materiałów 

rozbiórkowych pochodzących z budowy drogi powiatowej Świerchowa – Osiek Jasielski 

– Samoklęski. Wysoka Rado i kolejny absurd: Zarząd podpisał specyfikację i zapoznał 

się z informacją, że materiał przechodzi na rzecz wykonawcy. Na jakiej podstawie 

wszczynają dochodzenie?  

 

Władysław Świątek – Gdzie się mają zwrócić mieszkańcy o wykonanie zjazdu do 

działek, które zakupili przy drodze powiatowej? 

 

Wójt – Na wiosnę zrobimy na pewno przegląd. Poza tym w niektórych miejscach 

zapadają się chodniki dlatego chcemy wykorzystać okres gwarancji.  

 

Albin Wierdak – Chciałem się odnieść do wystąpienia P. Stachurskiego oraz P. Kiełbasy 

na ostatniej Sesji. Padały różne cyfry i różne opinie. Postanowiłem to sprawdzić. Stawki 

za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu przedstawiały się 

następująco: Osiek Jasielski: 8 zł za działania ratownicze  i 8 zł za udział w szkoleniu, 

Nowy Żmigród: 9 zł za działania ratownicze  i 1 zł za udział w szkoleniu, Dębowiec: 8 zł 

za działania ratownicze i 4 zł za udział w szkoleniu, Tarnowiec: 7 zł za działania 

ratownicze  i 7 zł za udział w szkoleniu. W 2015 roku mieliśmy zaplanowane 136.000 zł 

na wydatki OSP. Odnotowano dwie inwestycje: w Załężu i Czekaju na kwotę: 10.000 zł 

oraz w Osieku J. na kwotę: 25.000 zł. Jeśli to odejmiemy, w planie budżetowym mamy 

kwotę 100.000 zł.  

 

Wojdacz Piotr – Jak Komisja Budżetowa ma pozytywnie zaopiniować proponowany 

wzrost stawek dla kierowców OSP w trakcie roku budżetowego jeśli nie ma do dyspozycji 

żadnych wolnych środków.  
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Albin Wierdak – My możemy coś zaplanować, ale jeśli będziemy wiedzieć, że mamy 

na to pieniądze. Poszczególne jednostki wydatkowały następujące środki: Osiek 

Jasielski-26.000 zł, Świerchowa – 11.000 zł, Załęże – 21.000 zł, Zawadka Osiecka – 

5.000 zł, Pielgrzymka – 11.000 zł z czego P. Andrzej Stachurski uzyskał 4.250 zł pełniąc 

dwie funkcje, Samoklęski – 6.000 zł, Czekaj – 12.000 zł, Mrukowa – 4.600 zł. Nie 

zdążyłem sprawdzić akumulatorów, ale na pewno to zrobię.   

 

Władysław Świątek – Pełnię funkcję członka Zarządu OSP już kilka ładnych lat. Mogę 

się zgodzić na 8 zł za udział w akcji, ale nigdy nie pobierano takiej stawki za udział w 

szkoleniach.  

 

Janusz Brączyk – Na Zarządzie OSP przedstawiają koncert życzeń. 

 

Przewodniczący Rady – Na każdym Zarządzie OSP jestem obecny. Wszystkie koszty 

i wydatki są tłumaczone i wyjaśniane. Nie ma tu żadnego koncertu życzeń. Jest po 

prostu ciężko i tyle. 

 

Albin Wierdak – Nie możemy mówić, że jest ciężko. Wydaliśmy tyle środków ile 

przeznaczyliśmy. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, gdyby chciał przeszkolić wszystkich z naszego 

terenu, środków zabrakłoby na samo to zadanie. 

 

Albin Wierdak – Czy są jakieś niezapłacone faktury czy rachunki? Nie ma. Wszystko 

jest zapłacone.  

 

Marek Kiełbasa – Nie wracam do rozmów jakie miały miejsce na ostatniej Sesji. 

Wróćmy 2 Sesje wstecz. Dlaczego mówi się na Sesjach o nadużywaniu ekwiwalentu? 

Takie słowa nie powinny paść w czasie naszych obrad. Ustawa o ochronie 

przeciwpożarowej mówi wyraźnie, że ekwiwalent musi być naliczany. Inną sprawą jest 

to czy każdy o niego zawnioskuje i pobierze. Wysoka Rado, jeśli zarząd OSP zwraca się 

do nas kilkakrotnie o rozpatrzenie podwyżek ekwiwalentu to powinniśmy to zrobić. Oni 

mają takie prawo a my jako Rada Gminy: obowiązek. To czy my się na to zgodzimy czy 

nie, to odrębna sytuacja. Finansowo nie jesteśmy na to przygotowani. Nikt się nie zgłosił 
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do nas przed uchwalaniem projektu budżetu. Jeśli chodzi o akumulatory, w każdej chwili 

można przyjechać i je sprawdzić.  

Wójt - Wysoka Rado, zacznijmy od tego, kto może złożyć projekt uchwały. Zarząd OSP 

złożył wniosek o podwyżkę ekwiwalentu, ale to nie jest jednostka, która może złożyć 

projekt uchwały.  

 

Sekretarz – Statut mówi wyraźnie kto ma inicjatywę uchwałodawczą. Są to: komisje, 

kluby radnych, grupa minimum czterech Radnych oraz grupa mieszkańców.  

 

Wójt – Taki wniosek nie wpłynął. 

 

Przewodniczący Rady – Dlatego nie ma takiej uchwały w porządku obrad.  

 

Wójt – Pismo w sprawie podwyżki ekwiwalentu przygotowałem. Jutro zostanie wysłane. 

Mam nadzieje, że P. Przewodniczący Rady zrobi to samo.  

 

Przewodniczący Rady – Pismo w tej sprawie mam przygotowane. 

 

Janusz Brączyk – Jeśli Prezes OSP stawia  na Zarządzie wniosek o podwyższenie 

wynagrodzenia dla Komendanta o 100 %, trzeba to jakoś uzasadnić.  

 

Przewodniczący Rady – Nie było takiego wniosku. Nie było wniosku o podwyższenie 

wynagrodzenia Komendantowi o 100 %.  

 

Wójt – P. Przewodniczący Rady , kłamie Pan. Nie czytał Pan protokołu? Ja go nie piszę. 

Proszę iść do P. Bożeny Świątek i zapytać.  

 

Sylwia Twardzik – Już nie ma P. Bożenki, ponieważ Urząd Gminy już nie pracuje. 

 

Przewodniczący Rady – Nie kłamię. Czytam wszystkie protokoły przed podpisaniem i 

sprawdzam. Wiem co mówię na Zarządzie. Był wniosek o podwyższenie Komendantowi 

o 100 zł a nie o 100 %.  

 

Wójt – Na następnej Sesji zostanie to wyjaśnione.  
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Przewodniczący Rady – To Komendant stawiał wniosek o podwyższenie 

wynagrodzenia kierowcom OSP o 100 %, ale zmienił go na podwyższenie o 100 zł.  

 

Albin Wierdak – P. Skarbnik, miał Pan przygotować informacje na temat środków 

wydatkowanych na zimowe utrzymanie dróg. 

 

Pec Krzysztof – w Miesiącu grudniu: 

- Czekaj – 129,89 zł, 

- Załęże – 170,89 zł, 

- Świerchowa – 259,79 zł 

- Osiek Jasielski – 346,90 zł, 

- Zawadka Osiecka – 669,00 zł, 

- Mrukowa – 720,00 zł, 

- Samoklęski – 1.235,00 zł, 

- droga powiatowa – 756,06 zł.  

W miesiącu styczniu: 

- Czekaj – 484,21 zł, 

- Załęże – 647,93 zł, 

- Świerchowa – 807,79 zł 

- Osiek Jasielski – 1.055,54 zł, 

- Zawadka Osiecka – 2.475,00 zł, 

- Mrukowa – 4.890,00 zł, 

- Samoklęski – 6.127,50 zł, 

- droga powiatowa – 1.775,46 zł.  

W miesiącu lutym: 

- Zawadka Osiecka – 1.019,00 zł, 

- Samoklęski – 1.140,00 zł.  

Łącznie na zimowe odśnieżanie dróg wydatkowano: 

- Czekaj – 614,10 zł, 

- Załęże – 818,91 zł, 

- Świerchowa – 1.067,58 zł 

- Osiek Jasielski – 1.402,44 zł, 

- Zawadka Osiecka – 4.163,00 zł, 

- Mrukowa – 5.610,00 zł, 

- Samoklęski – 8.502,50 zł, 
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- droga powiatowa – 2.055,31 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma 

O godz. 15.56 zakończono obrady Sesji. 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


