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Protokół Nr XVII/2016 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 21 kwietnia 2016 roku 

 

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

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

sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz, P. Skarbnika, P. Józefę Romanek – kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim . 

 

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. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski 

3. Władysław Świątek - Czekaj 

4. Danuta Czajkowska – Mrukowa 

5. Daniel Socha -  Mrukowa 

6. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

7. Kazimierz Wygonik – Załęże 

8. Stanisław Mastej – Załęże  

9. Marek Kiełbasa – Świerchowa  

10. Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

11. Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

12. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski   

13. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

14. Zbigniew Mróz – Świerchowa 

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. Piotr Wojdacz – Samoklęski 
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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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

5. Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla Gminy Osiek Jasielski. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji 

Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2015 rok 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2015 rok 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Osiek Jasielski 

z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa Gazowe dla Gminy Osiek Jasielski na lata 2015-

2029. 

11.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. 

12.Interpelacje radnych 

13.Wolne wnioski i zapytania 
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14.Zakończenie Sesji 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, został złożony wniosek o dołączenie  

do dzisiejszego porządku obrad uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przeznaczonej na dofinansowanie w 2016 r. kosztów działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle. Chciałbym ją umieścić w pkt. 

12. przed Uchwałą Budżetową.  

Czy są inne wnioski dotyczące porządku obrad? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie poszerzony porządek obrad. 

Kto jest za przyjęciem porządku? 

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? 

13 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

Do obrad Sesji dołączył Radny Piotr Wojdacz 

 

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 
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Ad.6 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla Gminy Osiek Jasielski. 

 

Józefa Romanek – Obowiązek sporządzenia tego rodzaju oceny zasobów pomocy 

społecznej został wprowadzony w 2011 roku nowelizacją ustawy o pomocy społecznej i 

w ten sposób zastępuje sporządzany do tej pory bilans. Ocena zasobów jest podstawą 

ustalania budżetu na następny rok i jest przygotowywana w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji demograficznej oraz społecznej. Przygotowywane zasoby obejmują: 

infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe jakie są 

wydatkowane na zadania nakładane na pomoc społeczną. Ocena obejmuje również 

osoby oraz rodziny jakie korzystają z pomocy społecznej, rodzaje występujących 

problemów oraz rozkład ilościowy w poszczególnych grupach osób. Aby sporządzić taką 

ocenę należało zebrać dane z różnych dziedzin funkcjonowania. Informacyjnie chciałam 

jeszcze podać, że przygotowanie uchwały i głosowanie w ramach oceny zasobów jest 

bezprzedmiotowe. Jeśli chodzi o ilość osób i rodzin, które korzystają ze wsparcia GOPS 

to pozostaje mniej więcej na takim samym poziomie jak w ubiegłych latach. Najwięcej 

osób korzysta z pomocy społecznej w wieku od 18 do 59 lat. W głównej mierze są to 

kobiety. Świadczenia udzielane przez GOPS to świadczenia pieniężne i niepieniężne. Te 

ostatnie to stypendia oraz dożywianie dzieci w szkołach. Ilość dzieci, które otrzymały 

pomoc w postaci dożywiania to 231 osób. Wzrasta także praca z rodziną w formie pracy 

socjalnej oraz w formie kontraktów socjalnych. Najwięcej środków przeznacza się na 

zasiłki stałe, które w 2015 roku wyniosły w granicach 150 tys. zł oraz na zasiłki 

okresowe, które wyniosły około 270 tys. zł. Liczba osób korzystających z pomocy w 

zasadzie nie wzrasta. Wzrasta jedynie wartość świadczeń. Od października 2015 roku 

zmianie uległo kryterium dochodowe przypadające na jedną osobę w rodzinie. Środki 

finansowe na wydatki z pomocy społecznej uległy znacznemu wzrostowi. W 2015 roku 

wynosiły 3.377.633 zł a rok po ocenie wzrosły do poziomu 6.401.115 zł. Taki ogromny 

przyrost jest związany z tym, że od kwietnia tego roku będziemy wypłacać tzw. 

świadczenia wychowawcze, na które jest przeznaczone 3.180.000 zł.  

 

Daniel Żarnowski – Czy jest Pani w stanie powiedzieć jak z pomocy społecznej 

korzystają poszczególne miejscowości? 

 

Józefa Romanek –Takich informacji nie mam. Ogólnie z pomocy korzysta 237 rodzin. 

To około 490 - 500 osób.   
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Wójt – Jest Pani koordynatorem wdrażania programu 500 Plus. Jak to na dzień 

dzisiejszy przebiega? Ile jest wydanych decyzji? Ile wniosków zostało złożonych?  

 

Józefa Romanek – Na dzień dzisiejszy jest złożonych 332 wnioski na 570 dzieci.  

 

Wójt- Jest złożonych 232  wnioski. Ile jest przewidywanych? 

 

Józefa Romanek – Orientacyjnie zakładamy, że wnioski obejmą około 700 dzieci. Do 

tej pory wydano 165 decyzji.  

 

Albin Wierdak- Jak wygląda sytuacja ze środkami? 

 

Józefa Romanek – Część środków zostało już przelanych. Otrzymaliśmy 160.000 zł. 

Na 28 kwietnia planujemy wydać świadczenia opiewające na kwotę 229.500 zł.  

 

Obrady Sesji opuściła P. Józefa Romanek – kierownik GOPS w Osieku Jasielskim.  

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2015 rok 

 

Piotr Wojdacz – Każdy z Radnych otrzymał sprawozdanie z działalności Komisji przed 

Sesją, dlatego mógł się z nim zapoznać. Nie wiem czy zasadne jest jego referowanie 

biorąc pod uwagę to, że każdy protokół z posiedzenia Komisji jest przeze mnie 

omawiany w trakcie obrad Sesji. Jeśli będą pytania do przedstawionego sprawozdania, 

to bardzo proszę.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2015 rok. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Do obrad Sesji dołączyli: P. Andrzej Czaderna – dyrektor Magurskiego Parku 

Narodowego oraz P. Jacek Borek – z-ca dyrektora Magurskiego Parku 
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Narodowego. 

 

Andrzej Czaderna – Jest mi bardzo miło spotkać się powtórnie z częścią Państwa, 

którzy uczestniczyli w zorganizowanym spotkaniu. Będę się starał w paru zdaniach 

przedstawić państwu proces legislacyjny. Plan ochrony Parku Narodowego to coś takiego 

jak Plan Zagospodarowania Przestrzennego przy czym to zbiór pewnych oczekiwań i 

wskazań mających na celu utrzymanie walorów przyrodniczych terenu. Ma on za 

zadanie przedstawienia oczekiwań i wskazanie tego co powinien zawierać dany plan. 

Czy te zmiany znajdą się w planie czy też nie to decyzja tylko i wyłącznie samorządów. 

Jeśli samorządy uznają, że przyroda znajdująca się w okolicy ma być w takiej a może 

lepszej kondycji przyjmą ten plan w formie uchwały. Jeśli natomiast uznacie, że nie 

widzicie takiej potrzeby po prostu nie wprowadzacie go. Prace nad planem ochrony MPN 

rozpoczęliśmy już w 2011 roku. W 2012 roku nastąpił wybór wykonawcy, którym jest 

Państwowy Instytut Przyrody w Krakowie. W roku 2013 informowałem, że 

przystępujemy do opracowania tego rodzaju dokumentu. Zapraszałem do udziału w 

pracach. W trakcie działań nad stworzeniem tego dokumentu powstał zespół lokalnej 

współpracy. Odbyło się kilka spotkań. Zbierano również uwagi. Jeszcze w 2013 roku 

mówiłem, że kiedy dokument będzie w miarę przygotowany, spotkamy się po raz kolejny 

by jeszcze raz ,,pochylić się” nad dokumentem, wysłuchać uwag i znaleźć maksymalny 

kompromis. Wykonawca zdał nam dokument. Otrzymaliśmy więc prawa autorskie. Cały 

czas odbywają się spotkania. Zbieramy wnioski i uwagi, które stawiamy na forum Rady 

Naukowej MPN. Po naniesieniu odpowiednich korekt przystąpimy do oficjalnego 

opiniowania tego dokumentu. Dopiero wtedy dostaniecie go państwo w formie oficjalnej. 

Zostanie wystawiony do publicznego wglądu na 21 dni. Powtórnie się z nim zapoznacie. 

Jeśli coś będzie wymagało ponownego wyjaśnienia oczywiście będziemy się starali to 

zrobić. Jeśli wszystko będzie jasne, możecie Państwo albo podjąć uchwałę negatywną 

albo zaopiniujecie go negatywnie albo w ogóle nie wyrazicie żadnego stanowiska, co w 

domyśle, jest traktowane jako pozytywne zaopiniowanie. Taka jest procedura. Nawet 

wtedy istnieje jednak możliwość zgłaszania uwag, które po raz kolejny trafią do Rady 

Naukowej MPN. Dopiero wówczas trafia do Ministerstwa gdzie podlega kolejnej 

procedurze uzgodnieniowej. Cały proces jest wyjątkowo skomplikowany i rozbudowany.  

Na dzień dzisiejszy tylko dwa parki w Polsce mają opracowane takie plany. Są to: 

Pieniński i Białowieski Park Narodowy. Uzyskanie tych planów nastąpiło po trzech a 

nawet czterech latach. Wskazania zawarte w planie to oczekiwania i zalecenia co 

należy zrobić by było lepiej lub co utrzymać w obecnym funkcjonowaniu przestrzeni, 
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by sytuacja nie uległa zmianie. W tym momencie poproszę mojego zastępcę, by w 

kilku zdaniach omówił co zawiera poszczególne 12 rozdziałów z jakich składa się plan.  

 

Jacek Borek – Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie 

na dzisiejsze obrady Sesji. Rozdział 1. zawiera cele jakie są stawiane przed MPN. Są 

to cele strategiczne ogólne oraz cele szczegółowe. Są to: 

- zachowanie unikalnego w skali Polski i Europy krajobrazu Beskidu Niskiego, 

- zachowanie i odtworzenie typowych dla pogórza siedlisk leśnych, 

- zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Pewna część tego rozdziału wymienia liczne polskie oraz łacińskie nazwy gatunków 

zwierząt oraz roślin jakie występują na terenie MPN. 

Rozdział III to współrzędne geograficzne granic MPN. Kolejny rozdział dotyczy ochrony 

ścisłej, czynnej oraz krajobrazowej. Ochrona ścisła to wydzielenie tego obszaru MPN, 

w którym przyroda rządzi się swoimi prawami. Druga kwestia związana jest z tzw. 

ochroną czynną, gdzie bezpośrednie oddziaływania na przyrodę są nie tylko 

dopuszczalne, ale wręcz konieczne.  

Następny rozdział dotyczy zagrożeń jakie występują w MPN. Najważniejszym z nich 

jest zanikanie zbiorowisk typowych dla terenów otwartych: łąk, pastwisk czy młak. 

Jeśli zostawimy te łąki bez koszenia i wypasu, stracimy je. One nie przetrwają 

samoczynnie przez okres 10 czy 20 lat. Dyrektor parku jest z tego rozliczany mniej 

więcej co 6 sześć lat. Tak to ma wyglądać, by było dobrze.  

Kolejna część opracowania traktuje o warunkach utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, zachowania integralności tego 

obszaru oraz spójności sieci obszarów natura 2000. Rozdział VII to określenie działań 

ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej. Następne rozdziały 

są poświęcone sposobom monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków a 

także stanu ochrony siedlisk przyrodniczych. Rozdział X wskazuje obszary i miejsca 

udostępniane dla celów edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych. Kolejny rozdział 

jest poświęcony miejscom, w których może być prowadzona działalność handlowa  

i rolnicza. Ostatni rozdział jest jednocześnie najbardziej kontrowersyjnym.  

 

Przewodniczący Rady- Czy są pytania? 

 

Danie Żarnowski – Jeśli chodzi o zbieranie runa leśnego (grzybów) na terenie parku, 

czy są jakieś ograniczenia? 
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Andrzej Czaderna – Ustawa dopuszcza możliwość wyznaczenia miejsc w których 

obowiązuje zakaz zbierania runa leśnego. Państwo, jako mieszkańcy z tego terenu 

macie wstęp wolny do parku. 

 

Daniel Żarnowski – Tak, ale wielu jest ludzi przyjezdnych. 

 

Andrzej Czaderna – W takich wypadkach jesteśmy zobligowani do zakupu biletu, 

który i tak nie obowiązuje przez cały czas lecz jedynie w sezonie turystycznym. 

Wprowadziliśmy nową formę sprzedaży – w drodze sms-a. Ceny biletów nie są 

wygórowane, a raczej z tej dolnej półki. Ogólnie rzecz biorąc największa niechęć jeśli 

chodzi o plan ochrony związany jest ze strefą wolną od zabudowań. Określiliśmy, że 

będzie wynosić 200 m od granicy parku. Jeśli ktoś zakupi działkę zbyt blisko granicy 

parku, może się okazać, że nie wydamy zgody na budowę mającego tam powstać 

obiektu. Rzadko się zdarza, że negatywnie opiniujemy taki wniosek. Od 2011 roku 

uczyniliśmy to 3-krotnie. Określenie tej strefy w taki sposób to swoistego rodzaju 

propozycja. Nie oznacza to, że jesteśmy zamknięci na inne rozwiązania. Nie oznacza 

to wcale, że sytuacja jaką mamy w tej chwili ulegnie zmianie. Ona się nie zmieni. 

Decyzje będą podejmowane na podstawie indywidualnego wniosku. Ta niechęć do 

strefy buforowej wynika najprawdopodobniej z przeświadczenia, że w jej obrębie nie 

będzie można nic robić. My nie możemy nikomu nakazać, że dana nieruchomość ma 

zostać utrzymana w formie pastwiska czy łąki. Nie możemy nikomu narzucić jej 

wykoszenie.  

 

Daniel Socha –Jak ustanowiona strefa buforowa będzie wpływać na gospodarkę 

wodną, w sytuacji np. budowy wodociągu? 

 

Andrzej Czaderna – Posłużę się zapisem zawartym w samym planie: ,,proponuje się 

wprowadzenie strefy wolnej od zabudowy do 200 m od granic parku, dla której zaleca 

się wprowadzenie ograniczenia lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej, z wyjątkiem 

działek już zabudowanych, na których proponuje się dopuszczenie dobudowy 

niewielkich form kubaturowych - budynków gospodarczych”. 

 

Świątek Władysław – Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego, że na samym 

szczycie Magury są prywatne lasy, do których musimy dojechać, gdzie musimy 

wycinać. Jesteśmy kierowani od strony Mrukowej, gdzie droga gminna zaczyna się od 
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strony ujęcia wody. Nikt się nas o nic nie pytał. Zamknięto rampę i to wszystko. 

Jeździmy po prywatnych lasach. Nie wiem czy nie robi się w ten sposób jeszcze 

większej szkody. Są setki takich osób. Nie tylko ja. Dlatego tych ludzi należy również 

wziąć pod uwagę.  

 

Andrzej Czaderna – Nie jest naszym celem utrudnianie dojazdu do prywatnych 

nieruchomości. Jak najbardziej możemy wziąć to pod uwagę.  

 

Władysław Świątek – Nie mówię, by przejazd był otwarty w każdym czasie,  

ale można wyznaczyć taką możliwość chociaż raz w tygodniu.  

 

Andrzej Czaderna – Osobiście proponuję uaktywnić ten temat z leśniczym. 

 

Marek Kiełbasa – Czy któryś z samorządów rozmawiał na temat modernizacji  granic 

MPN w MPZP na lata przyszłe? Z tego co zrozumiałem, opieraliście się Państwo  

na mapach i granicach, które obecnie funkcjonują w samorządach. Musicie wziąć  

pod uwagę to, że utworzenie strefy buforowej ograniczy nam możliwość ingerencji.  

 

Andrzej Czaderna – Park mówi, że dobrze byłoby gdyby nie podchodzić  

z zabudowaniami do granicy parku bliżej niż 200 m. Tu nie ma zasady przenoszenia 

granicy parku. To całkiem inna procedura, która jest identyczna z procedurą przy 

tworzeniu parku. Jeśli będziecie Państwo kiedyś tworzyć MPZP, prędzej czy później 

trafi on do Dyrektora MPN.  

 

Albin Wierdak – Jak wygląda sytuacja z prawem pierwokupu? 

 

Andrzej Czaderna – Prawo pierwokupu przysługuje parkowi tylko w sytuacji, gdy 

działka znajduje się w granicach samego parku. Jeśli nieruchomość jedynie sąsiaduje 

z parkiem, prawo pierwokupu nie ma zastosowania.  

 

Tomasz Źrebiec – W jaki sposób utworzenie terenów ścisłej ochrony wpłynie  

na turystykę? Czy szlaki turystyczne będą zmieniane? 

 

Andrzej Czaderna – Szlaki turystyczne nie będą przesuwane. Wręcz przeciwnie. 
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Istniejące szlaki nie są zbyt intensywnie wykorzystywane. Ta ilość ludzi, która 

odwiedza jest kilkakrotnie mniejsza niż liczba odwiedzających, którzy spokojnie 

mogliby poruszać się po parku.  

 

Tomasz Źrebiec – Czy tworzony plan będzie miał wpływ na pozyskanie drzewa? Mówi 

się o likwidowaniu tzw. sośniny, a więc drewna miękkiego. 

 

Andrzej Czaderna – Na pewno pozyskanie drewna będzie większe niż obecnie, choć 

żyjemy w województwie, gdzie zalesienie jest naprawdę dużo wyższe. 

 

Jacek Borek – Jeśli wejdą technologie niskowęglowe, zapotrzebowanie będzie 

naprawdę niewielkie. 

 

Wójt – P. Dyrektor ma wpływ na plany urządzania lasów sporządzane przez Starostwo 

Powiatowe. Czy będzie Pan monitował tworzenie planu ochrony MPN i ograniczeń 

związanych z powstaniem strefy buforowej? Czy jest Pan w stanie nam 

zagwarantować, że znajdą się w nim zapisy znoszące ograniczenia w pozyskiwaniu 

drewna w związku z powstaniem 200-metrowej strefy buforowej? 

 

Andrzej Czaderna – Jeśli byłoby jakiekolwiek przypuszczenie, że działalność 

gospodarcza prowadzona na prywatnych działkach znajdujących się w obrębie parku 

miałaby jakikolwiek niekorzystny wpływ na funkcjonującą tam przestrzeń 

przyrodniczą, Dyrektor już dawno podjąłby odpowiednie środki, by temu 

przeciwdziałać. Nie uznajemy w żaden sposób, że gospodarka prowadzona w lasach 

prywatnych ma jakikolwiek niekorzystny wpływ na funkcjonowanie parku. Nie mamy 

od tej strony zidentyfikowanego żadnego zagrożenia. W rozdziale 12. mamy jeden 

zapis, który mówi: ,, Zaleca się prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej w 

lasach prywatnych gwarantującej trwałość lasów i ich bioróżnorodności”. To jest to co 

Państwo do tej pory robicie.  

 

Wójt – Czy możemy prosić o zamieszczenie w planie ochrony MPN informacji, że jego 

zatwierdzenie nie wpłynie w żaden sposób na pozyskanie drewna z lasów prywatnych? 

Będzie to swego rodzaju utwierdzenie mieszkańców. 
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Andrzej Czaderna – Dla mnie wydaje się być jak najbardziej odpowiedni jednak 

wszystko zależy od tego jak podejdzie do tego Ministerstwo. Może ująć to w ten 

sposób, iż lasy prywatne nie będą poddawane dodatkowym restrykcjom ze względu 

na funkcjonowanie strefy wolnej od zabudowy. Zobaczymy jak do tego podejdzie 

Ministerstwo. Sens polega na tym, by nie tworzyć ograniczenia prawa korzystania  

z własnych nieruchomości.  

 

Wójt – Jest powołana komisja rządowo-samorządowa, która będzie miała za zadanie 

opracowanie opinii. Kto reprezentuje nasz powiat? 

 

Andrzej Czaderna – To raczej komisja sejmowa. 

 

Wójt – Słyszałem, że MPN przygotowuje jednocześnie inny dokument: plan ochrony 

przyrody.  

 

Andrzej Czaderna – Plan Ochrony MPN ma swoją zawartość określoną  

w rozporządzeniu. Stworzono operaty dotyczące różnych dziedzin. Operaty  

są ogólnodostępne. Każdy może do nich zajrzeć. W związku z tym, powołano Komisję 

Zespołu Syntezy. Zostali zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin. Każdy z nich 

dokonuje analizy pod swoim kątem a następnie wydaje pewne zalecenia ochronne.   

Z jednych opracowań wynikało, iż konieczne jest wprowadzenie 5% obszaru ścisłej 

ochrony, z drugiego z uwagi na występowanie określonych owadów wynikało, że 

należy wprowadzić 80% powierzchni ochrony ścisłej. W dalszej kolejności Zespół 

Syntezy zdiagnozował główne cele czyli to co jest najważniejsze dla przyrody  

w tej części Polski a nawet Europy. Na tej podstawie zostały zdiagnozowane zagrożenia 

a następnie określone działania ochronne. Komisja Zespołu Syntezy zdefiniowała co 

należy koniecznie wykonać a co można nieco odpuścić. Opracowano strategię ochrony 

ekosystemu w runie leśnym. Mając na uwadze bariery finansowe określono jak przy 

zmniejszeniu częstotliwości wykonywania zabiegu oraz odpowiednio manewrując 

miejscami wykonania była szansa przejścia po wszystkich miejscach w runie leśnym 

przy minimalnych nakładach środków własnych. Jest to dość głęboko posunięta myśl 

co do zarządzania wszystkimi działaniami w zakresie ochrony przyrody, nieraz bardzo 

precyzyjną, która nawet w sytuacjach kryzysowych pozwoli spełnić oczekiwania 

przyrodnicze.  
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Wójt – Rozumiem, że Plan Ochrony Przyrody jest opracowywany przez Magurski Park 

Narodowy. Jest bardziej szczegółowy niż Plan Ochrony MPN. Zapytam wprost: czy z 

Planu Ochrony Przyrody wynikają jakiekolwiek zagrożenia dla mieszkańców Gminy 

Osiek Jasielski? 

 

Andrzej Czaderna – Plan Ochrony Przyrody dotyczy tylko i wyłącznie czynności 

ochronnych: co i gdzie jest pozyskiwane, w jakich miejscach, gdzie ma być co koszone 

itd. tylko i wyłącznie w granicach MPN.  

 

Wójt – Czyli nie dotyczy mającej powstać strefy buforowej? 

 

Andrzej Czaderna – Dotyczy tylko terenu MPN i realizowanych działań ochronnych.   

 

Wójt – Tak, ale w granicach MPN mamy prywatne lasy należące do mieszkańców. 

 

Andrzej Czaderna – Tak, ale oni mają swoje plany urządzania lasu wydane przez 

Starostwo. Jest to przełożenie założeń przyjętych w planie na praktykę i nasze życie 

codzienne. Określamy w ten sposób jakie będzie zagęszczenie robót, gdzie będzie 

koncentracja, ile nas to będzie kosztować i czy mamy na to pieniądze. Odpowiadamy 

sobie na pytanie na ile jesteśmy w stanie zrealizować pozycje planowe.  

 

Wójt – Ważną kwestię poruszył tu Sołtys z Czekaja. Temat dojazdu do prywatnych 

lasów jest dość istotny. Może należałoby wystąpić z petycją mieszkańców, by otwierać 

rampę raz lub dwa razy w tygodniu. Drugą znaczącą sprawą jest wysokość opłaty za 

wstęp do MPN.  

 

Krzysztof Kiciliński – Jeśli okaże się, że w strefie buforowej znajduje się gatunek 

chroniony, czy zostanie tam wprowadzona ochrona ścisła? 

 

Andrzej Czaderna – Nie można stworzyć strefy ochrony ścisłej poza granicami parku. 

Przesunięcie granic parku wiąże się z procedurą identyczną do tej stosowanej przy 

jego tworzeniu. Jeśli gatunek chroniony występuje poza granicami parku, to jego 

ochrona nie należy do obowiązków Dyrektora Parku Narodowego lecz Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska. Nas interesuje jedynie to, by przy ścianie samego 

parku, a więc strefie buforowej nie powstał budynek mieszkalny z całą zagrodą. 
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Pec Krzysztof – Jaki był przychód ze sprzedaży biletów wstępu? 

 

Jacek Borek – Rocznie sprzedajemy około 5.000 biletów. 

 

Andrzej Czaderna – Z tego 15 % odprowadzamy do GOPR-u. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Obrady Sesji opuścili : P. Andrzej Czaderna – dyrektor Magurskiego Parku 

Narodowego oraz P. Jacek Borek – z-ca dyrektora Magurskiego Parku 

Narodowego. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2015 rok. 

 

Albin Wierdak – Wszyscy Radni otrzymali sprawozdanie sprawozdania z działalności 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2015 rok wraz dokumentacją  

na Sesję. W trakcie ubiegłego roku wykonaliśmy 10 kontroli. Jeśli są jakieś pytania  

to bardzo proszę. 

 

Przewodniczący Rady - Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2015 rok. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Osiek 

Jasielski z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015. 

 

Monika Władyka – Wysoka Rado, konieczność sporządzenia sprawozdania wynika z 

przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi został przyjęty uchwałą 17 lutego 2015 
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roku. Pula środków w ramach programu wynosiła 18.000 zł, z czego kwota 15.000 zł 

została wykorzystana w ramach ogłoszonego konkursu ofert w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ze środków tych skorzystały dwa kluby 

sportowe, które działają na naszym terenie: Ludowy Klub Sportowy CZARDASZ w 

Osieku Jasielskim oraz Klub Sportowy ZAMCZYSKO Mrukowa. Kwota 3.000 zł została 

wykorzystana przez stowarzyszenie AKACJA na realizację zadania publicznego pn. 

,,Zajęcia sportowo-rekreacyjne”.  

 

Przewodniczący Rady - Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta 

Gminy Osiek Jasielski z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Osiek Jasielski  

na lata 2015-2029. 

 

Karolina Biernacka  - Konieczność przyjęcia planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe wynika z art. 19 ustawy Prawo energetyczne, który mówi, 

że każda gmina powinna opracować taki projekt dla swojego obszaru na okres 15 lat. 

Powinno się go aktualizować co najmniej raz na trzy lata. Opracowała go Pomorska 

Grupa Konsultingowa S.A. w Bydgoszczy. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, plan 

podlegał zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, SANEPID 

oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego. Wszystkie opinie były pozytywne. 

Projekt został wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni. W tym czasie nie 

wpłynął żaden wniosek ani zastrzeżenie dotyczące projektu.  

 

Wójt – Kto opracowywał nam ten plan? 

 

Karolina Biernacka – Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. w Bydgoszczy, która 

opracowała nam plan gospodarki niskoemisyjnej. 
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Przewodniczący Rady - Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Osiek 

Jasielski na lata 2015-2029. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przeznaczonej na dofinansowanie w 2016 r. kosztów działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle 

 

Pec Krzysztof – Uchwała jaką Wysoka Rada otrzymała jest konsekwencją zmian 

zaproponowanych w budżecie. Jak zapewne pamiętacie, w ubiegłym roku była to 

propozycja wsparcia Urzędu Marszałkowskiego na budowę tego ośrodka. Ze względu 

na to, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła poprzednią uchwałę, twierdząc, że 

nie można przekazywać środków na budowę ośrodka. Możliwe jest jednak przekazanie 

środków na bieżące utrzymanie. Dotacja w 2016 roku wyniesie 1.500 zł. Zakład 

Aktywności Zawodowej w Jaśle pokrywa swoje koszty w ramach Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe środki ZAZ w Jaśle 

pozyskuje z innych źródeł: m.in. z Samorządu Województwa Podkarpackiego, Miasta 

Jasła, Gminy Jasło, Gminy Osiek Jasielski. Są to samorządy, których podopieczni 

znajdują zatrudnienie w ZAZ w Jaśle lub znajdują tam miejsce do funkcjonowania. 

 

Przewodniczący Rady - Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przeznaczonej na dofinansowanie w 2016 r. kosztów działalności obsługowo-

rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 12 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. 

 

Piotr Wojdacz – Komisja Budżetowa w dniu 18 kwietnia 2016 roku zaopiniowała 

zmiany w budżecie na 2016 rok, które przedstawiają się następująco: 

1. Po stronie dochodów:  

 150.000 zł – promesa z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych, 

 5.419 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, 

 27.621 zł – zmniejszenie subwencji oświatowej, 

 190.430 zł – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne. 

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 318.228 zł.  

2. Po stronie wydatków: 

 249.602 zł – promesa powodziowa wraz z wkładem własnym, na 

który składają się następujące kwoty: 69.754,45 zł – ,,drogi gminne”, 

1.000 zł z ,,planów zagospodarowania przestrzennego”, 19.847,55 zł z 

gospodarki komunalnej. 

  146.728 zł – zwiększenie wydatków na ,,szkołach podstawowych” 

 2.000 zł – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych i gimnazjach  

 1.500 zł – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych. Kwota, która wynika z poprzedniej uchwały i jest 

przeznaczona dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle. 

Wysoka Rado, zmiany budżetowe obejmują również dwa przesunięcia: 

 130.000 zł – to środki pochodzące ze ,,szkół podstawowych”, 

 100.000 zł – to środki pochodzące z puli przeznaczonej na Domy Ludowe. 

Całość kwoty zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec Urzędu 

Marszałkowskiego. Procedura odnośnie roszczeń Urzędu Gminy w kierunku zwrotu 

dotacji ciągle trwa. Kwota 230.000 zł zostało  rozdysponowane na spłatę kredytu, by 

odsetki były mniejsze. Zobaczymy jaki będzie finał tej sprawy. Spłata jest jak 

najbardziej uargumentowana, gdyż odsetki są cały czas naliczane a dzięki spłacie będą 

po prostu mniejsze. To są wszystkie zmiany jakie zostały przedstawione na Komisji 

Budżetowej. 
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Kiełbasa Marek – Mam pytanie do Radnego Brączyka. 2 lata wstecz mieliśmy do 

czynienia ze sprawą P. Baciaka. Tam zwrot wynosił 60.000 zł. Ogromny huk i 

,,najazdówka”.  Dzisiaj zwracamy 230.000 zł. Jest cisza. Czy to ostateczne kwoty zwrotu 

do Urzędu Marszałkowskiego? Na jakim etapie jest rozwój tej sprawy w sądzie? Przez 2 

ostatnie lata byliśmy utwierdzani przez mecenasa, który był radcą prawnym, że nie 

będziemy zwracać tych środków. Ciągle powtarzano, że to my mamy rację. Na chwilę 

obecną wszystko zwracamy. Proszę o odpowiedź. 

 

Janusz Brączyk - Te pytania są do mnie? 

 

Kiełbasa Marek – Pierwsza część tak.  

 

Janusz Brączyk – To była całkiem inna sytuacja. Tam mieliśmy zaniedbanie ze strony 

dyrektora placówki. 

 

Kiełbasa Marek  - Jakie zaniedbanie? Nie lubię jak się na jednych mści a innych 

traktuje zupełnie inaczej. Według mnie to jednoznacznie sprawa polityczna. To nauczka 

na przyszłość, byśmy wszystkich równo traktowali niezależnie czy jest z PIS, PO , PSL 

czy innej partii. 

 

Przewodniczący Rady - 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? 

13 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny był ,,PRZECIW” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

Przewodniczący Rady – Na ostatniej Sesji padło stwierdzenie, że na zarządzie OSP 

złożyłem wniosek o podwyższenie wynagrodzenie o 100 %, że nie czytam tego co 

podpisuje itd. Może to była pomyłka, może nie, ale chcę to wyjaśnić. Wiem co podpisuję, 

co mówię i co czytam. Każdy może się pomylić. Ja nie czuję urazy. Mam protokół z 
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posiedzenia Zarządu OSP, podczas którego Komendant wnioskuje o podwyższenie 

wynagrodzenia kierowcom o 100%, po czym zmienia go na 100 zł.  

 

Janusz Brączyk - Nie mówił Pan na Sesji o podwyżce o 100%? 

 

Daniel Socha – Nie mówiłem. Mówiłem o podwyżce o 100 zł.  Nie chcę do tego wracać.  

 

Świątek Władysław – A o ile zostało podniesione? 

 

Daniel Socha – Nie zostało podwyższone. 

 

Świątek Władysław – To o czym my dyskutujemy? 

 

Daniel Socha – Chciałem jedynie wyjaśnić sytuację jaka miała miejsce na poprzedniej 

Sesji.  

 

Ad. 13 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 14 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Sekretarz- P. Sylwia Twardzik odczytała pismo skierowane do Wójta Gminy Osiek 

Jasielski przez Ochotniczą Straż Pożarną w Załężu o nieodpłatne przekazanie samochodu 

specjalnego GCBA lub GBA. 

 

Wójt – Samochód pożarniczy został uszkodzony w wyniku kolizji jaka miała miejsce  

w trakcie udawania się przez strażaków do pożaru zlokalizowanego w miejscowości 

Zawadka Osiecka.  

 

Sekretarz- P. Sylwia Twardzik odczytała pismo skierowane do Komendy Powiatowej 

Policji w Jaśle o udostępnienie protokołu ze zdarzenia w związku ze zgłoszeniem 

Naczelnika Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Osieku 



19 

Jasielskim uszkodzenia samochodu pożarniczego marki JELCZ będącego w dyspozycji 

Straży Pożarnej w Załężu w dniu 25 marca 2016 roku w miejscowości Pielgrzymka.  

 

Sekretarz- P. Sylwia Twardzik odczytała protokół Komisariatu Policji w Nowym 

Żmigrodzie ze zdarzenia jakie miało miejsce 25 marca 2016 roku w miejscowości 

Pielgrzymka, w którym uczestniczył wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu. 

 

Sekretarz- P. Sylwia Twardzik odczytała pismo skierowane do Komisariatu Policji w 

Nowym Żmigrodzie, w którym wnioskuje się o udzielenie informacji dotyczącej ustalenia 

sprawcy wypadku celem ubiegania się przez Urząd Gminy w Osieku Jasielskim o 

naprawienie szkody.  

 

Wójt – My musimy ustalić kto był sprawcą kolizji, by ściągnąć z niego OC. To normalna 

procedura. Podobne pismo wysłaliśmy do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle. 

 

Sekretarz- P. Sylwia Twardzik odczytała pismo z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 

w Jaśle, w którym informuje, iż nie jest w posiadaniu zapisu korespondencji radiowej 

ani telefonicznej związanej z wystąpieniem uszkodzenia samochodu pożarniczego 

będącego w dyspozycji OSP w Załężu w dniu 24 marca 2016 roku, gdyż korespondencja 

była prowadzona za pośrednictwem telefonii komórkowej. 

 

Sekretarz- P. Sylwia Twardzik odczytała pismo Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim 

skierowane do Powiatowej Komendy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśle o szczegółową 

informację dotyczącą zgłoszenia pożaru oraz zadysponowanie zgłoszonym samochodem 

jednostki OSP Załęże od chwili przyjęcia zgłoszenia z uwzględnieniem: kto zgłosił pożar, 

dyspozycja dyżurnego gdzie dokładnie skierował samochód z ratownikami oraz w jakim 

celu.  

 

Wójt – Postepowanie prowadzi policja nie ja. Musimy dostać protokół, z którego będzie 

jasno wynikać z czyjej winy doszło do zdarzenia. Jeśli wina będzie leżeć po stronie 

kierowcy mającego uprawnienia do prowadzenia pojazdu pożarniczego, wszystkie 

koszty będzie musiał ponieść Urząd Gminy. W przeciwnym wypadku będziemy się starać 

pokryć naprawę samochodu z OC kierowcy. 

 

Wygonik Kazimierz – Czy wiadomo o jaką chodzi kwotę? 
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Wójt – Nie, nie wiadomo. OSOP z Załęża wysłała nam jeszcze jedno pismo , w którym 

wnioskuje, by Gmina zleciła naprawę samochodu, ale my tego nie możemy zrobić 

dopóty dopóki cała sprawa nie zostanie rozstrzygnięta.  

 

Marek Kiełbasa – Jeśli całe postępowanie prowadzi policja to po co te dodatkowe 

pytania? 

 

Wójt – Skoro powzięliśmy informację, że doszło do zdarzenia to musimy to wyjaśnić 

tym bardziej, że pożar miał miejsce w innej miejscowości niż zdarzenie. Z tego co wiemy 

dwa samochody były dysponowane z Jasła i dojechały na most w Zawadce Osieckiej. 

Jeden samochód pojechał dalej dlatego chcemy wiedzieć czy to była pomyłka czy zostali 

źle poinformowani. 

 

Tomasz Źrebiec – Brałem udział w tej akcji. Zgłoszenie było, że pali się około 300 

opon na moście w Zawadce Osieckiej. Dojechaliśmy jako pierwsi. Reszta jednostek 

pojechała dalej, po czym się nawróciła.  

 

Przewodniczący Rady – Była mowa o kosztach naprawy uszkodzonego samochodu 

strażackiego. Szacowany koszt naprawy to około 3.000 zł. Dużych uszkodzeń nie ma. 

Trzeba podmalować i wyciąć kawałek kabiny, zderzak, nowe drzwi. To jest samochód, 

który ma 6000 litrów wody, do tego własne obciążenie powodują, iż zjechanie na 

grząskie pobocze może doprowadzić do zsunięcia się  pojazdu do rowu.  

 

Tomasz Źrebiec – Chciałem zapytać o co chodzi w tym piśmie? 

 

Wójt – P. Sekretarz czytała pismo. Nie słuchaliście uważnie. Musimy kupić nowy 

samochód. 

 

Wojdacz Piotr – OSP Załęże wnioskuje o zakup samochodu, nie o remont. 

 

Władysław Świątek - Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale zdarzenie  jakie miało 

miejsce było z udziałem jednego samochodu. Z czyjego ubezpieczenia będziemy ściągać 

koszty naprawy?  

 

Mróz Zbigniew – Zostawcie tę sprawę policji.  
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Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jeszcze jakieś wolne wnioski? 

 

Pec Krzysztof – Nie wiem czy dotarła do państwa informacja, że PKP zamierza 

wybudować łącznicę kolejową pomiędzy Krosnem a Rzeszowem. Prowadzone są 

przetargi na dokumentację przedwstępną. W tym momencie trwają konsultacje 

społeczne, których celem jest wypowiedź społeczeństwa odnośnie mającej powstać 

łącznicy kolejowej. Jako Rada Miasta wystosowaliśmy do wszystkich okolicznych gmin 

apel o ustosunkowanie się do budowy łącznicy kolejowej między Krosnem i Rzeszowem 

z pominięciem stacji Jasła. Uważamy, że takie działanie w dużym stopniu marginalizuje 

nasz powiat pod takim względem, że będziemy odcięci od ruchu kolejowego. Konsultacje 

społeczne trwają do końca kwietnia. Na dzień dzisiejszy przygotowane są trzy wersje 

budowy łącznicy kolejowej. Pierwsza z nich zlokalizowana jest między Szebniami a 

mostem na Jasiołce. Drugi wariant: Moderówka – Męcinka . Trzeci wariant: Przybówka 

– Turaszówka. W zależności od wariantu: długość łącznicy kolejowej wynosi od 3,2 km 

do 12,5 km a koszt budowy waha się od 54 mln zł do 357 mln zł. Ponadto budowa 

poszczególnych wariantów będzie wiązać się z koniecznością wyburzeń nieruchomości, 

wysiedleni mieszkańców. Poszczególne warianty przebiegają przez obszary prawnie 

chronione oraz obszary zagrożone powodzią. Prosimy o wyrażenie opinii w tej sprawie 

zwracając jednocześnie uwagę, że takie przedsięwzięcie niezbyt korzystnie wpłynie na 

Powiat Jasielski. Na stronie internetowej: krosno-rzeszow.pl znajduje się ankieta, którą 

każdy zainteresowany może wypełnić. Mam przygotowane stanowisko Rady Gminy w 

tej sprawie. Może je podpisać sam Przewodniczący Rady lub cała Wysoka Rada. W 

poniedziałek  odbędą się w Krośnie konsultacje, w których będzie uczestniczyć 

przeprowadzająca firma. Zajęte przez Wysoką Radę stanowisko można przekazać do 

Krosna lub wysłać na adres organizacji : centrum Zrównoważonego Rozwoju Transportu. 

 

Pec Krzysztof odczytał proponowane stanowisko Rady Gminy w sprawie łącznicy 

kolejowej pomiędzy linią kolejową nr 106 i linią kolejową nr 108 trasa: Krosno-Rzeszów. 

Rada Gminy Osiek Jasielski negatywnie ustosunkowała się do planowanego 

przedsięwzięcia. 

  

Przewodniczący Rady odczytał pismo rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia 

muzyczne organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim z prośbą o 

ich częściowe dofinansowanie.  
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Pec Krzysztof – Zofia Zagórska, Ewa Nowak, Jolanta Skiba, Anna Janiszewska, Niziołek 

Sylwia i Bal Ryszard to osoby, które złożyły wniosek o dofinansowanie prywatnych lekcji 

swoich dzieci. 

 

Albin Wierdak – Czy to są rodziny korzystający ze świadczeń GOPS? 

 

Pec Krzysztof – Będę musiał skierować do GOPS zapytanie w tym zakresie.  

 

Marek Kiełbasa – W jakiej wysokości ma być to dofinansowanie? 

 

Przewodniczący Rady – Miesięczny koszt na jedno dziecko wynosi 100 zł. Rodzice 

wnioskują o pokrycie połowy tej kwoty. 

 

Pec Krzysztof – Na dzień dzisiejszy zajęcia są prowadzone w Gminnym Ośrodku 

Kultury. Rada Gminy przekazuje dotacje z przeznaczeniem na funkcjonowanie i 

utrzymanie GOK. Proszę o opinię w tej sprawie.  

 

Przewodniczący Rady – Może należałoby porozmawiać w tej kwestii z Dyrektorem 

GOK? 

 

Daniel Żarnowski – Uważam, że dofinansowanie powinny otrzymać jedynie rodziny 

będące podopiecznymi GOPS.  

 

Przewodniczący Rady –Czy są jeszcze jakieś pytania? 

 

Bors Marian – Jak wygląda sprawa drogi do P. Kwiatka? 

 

Wójt – Temat jest bardzo skomplikowany. Sprawa jest aktualnie prowadzona przez Sąd 

Rejonowy w Jaśle po powtórnym wskazaniu granic przez biegłego sądowego 

wskazanego przez jasielskiego sędziego. Gmina nie zgodziła się z wyznaczoną granicą. 

Sprawa się toczy. Nic więcej nie mogę na ten temat powiedzieć. Na następnej Sesji 

będzie obecny radca prawny, który nam wszystko szczegółowo wyjaśni. Mam jeszcze 

jedną ważną sprawę. Otrzymaliśmy postanowienie z Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Rzeszowie w sprawie sprzedaży działek. Nie będę go jednak 

przedstawiał z uwagi na nieobecność Sołtysa z Osieka Jasielskiego, którego ta sprawa 
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bezpośrednio dotyczy. Zostanie odczytane na kolejnej Sesji. Wysoka Rado, wraca mi 

wiara w polski wymiar sprawiedliwości. Media nie opublikowały żadnej informacji na ten 

temat. 6 kwietnia zapadł wyrok w mojej sprawie. Poproszę P. Sekretarz o jego 

odczytanie.  

 

Sekretarz- P. Sylwia Twardzik odczytała uniewinniający wyrok Sądu Okręgowego w 

Krośnie z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie Mariusza Pykosza oskarżonego o to, że: 

1. W dniu 21 kwietnia 2010 roku w miejscowości Osiek Jasielski, Powiat: 

Jasło, Województwo: Podkarpackie, będąc Wójtem Gminy Osiek Jasielski 

działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Zenona 

Strugałę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: 

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BET-STAL jako wykonawca 

inwestycji w Gminie Osiek Jasielski: modernizacja i  budowa komplesku 

boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osieku Jasielskim, do 

niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości o łącznej 

kwocie: 515.771,39 zł poprzez wyzyskanie jego błędu co do rzeczywistej 

ilości robót, materiałów i elementów budowlanych wymaganych do 

wykonania inwestycji i zawarcie z nim umowy nr 48/2010, 

2. W okresie od 1 lipca 2010 roku do maja 2012 roku działając w różnych 

odstępach czasu wykonaniu z góry powziętego zamiaru  w miejscowości 

Osiek Jasielski, Powiat: Jasło, Województwo: Podkarpackie, będąc Wójtem 

Gminy Osiek Jasielski działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 

doprowadził Zenona Strugałę prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BET-STAL jako wykonawca 

inwestycji w Gminie Osiek Jasielski: modernizacja i  budowa komplesku 

boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osieku Jasielskim, do 

niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości o łącznej 

kwocie: 515.771,39 zł poprzez wprowadzenie go w błąd zapewnieniem o 

objęciu robót dodatkowych w protokołach konieczności zapłaceniem za nie 

przy czym nie poinformowanie wymienionego, że zapłata ta będzie 

uzależniona od żądania wręczania profitów majątkowych w wysokości 10% 

wartości wskazanych robót dodatkowych i odmówienie zapłaty. 

 

 Wójt – Nie będę jeszcze komentował tego wyroku, gdyż jest jeszcze nieprawomocny.  
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Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jeszcze wolne wnioski? 

 

Wójt – Może poruszymy jeszcze temat szkół. Do końca kwietnia dyrektorzy 

poszczególnych placówek przygotują projekty organizacyjne. Są pewne 

nieporozumienia, ale do niektórych nie przemawia fakt, że nie zlikwidowaliśmy żadnej 

szkoły i w dalszym ciągu utrzymujemy te małe placówki ponosząc ogromne koszty. Do 

końca marca zbierano informacje na temat ilości dzieci uczęszczających do 

poszczególnych szkół. Sytuacja przedstawia się następująco: 

 

- Załęże – liczba dzieci planowanych zapisanych na rok szkolny 2016-2017, które od 1 

września rozpoczną naukę szkolną w klasie 1. z rocznika 2009 jest 5 uczniów, w oddziale 

przedszkolnym z rocznika 2010 jest 4 dzieci, mających obowiązek uczęszczać do 

oddziału przedszkolnego jest 4 dzieci. Z rocznika 2011 jest 3 dzieci, z rocznika 2012 

jest 4 dzieci i z rocznika 2013 jest 4 dzieci. Dzieci, które mają uczęszczać do klasy 1. 

Tak naprawdę powinny od września rozpocząć naukę w klasie 2. Rodzice jednak 

zdecydowali, że pozostaną w klasie 1. Tylko jedno dziecko zadeklarowało, że od września 

rozpoczyna naukę w klasie 2. Zgodnie z przepisami klasa 1 zostaje założona przy 

minimalnej ilości uczniów wynoszącej 7 dzieci. W tym wypadku będzie mniej, dlatego 

decyzja odnośnie powstania 1. Klasy będzie należeć do organu prowadzącego. Na chwilę 

obecną możemy wskazać 1. klasę w Samoklęskach, Zawadce Osieckiej i Mrukowej.  

 

- Mrukowa – oddział przedszkolny -  rocznik 2010 – 8 dzieci i klasa 1 – rocznik 2009 – 

7 uczniów. Do oddziału przedszkolnego będzie uczęszczać większa liczba dzieci, gdyż 

przyjmowane będą dzieci młodsze z roczników: 2011, 2012, 2013. Z rozmowy z P. 

Dyrektor wynika, że prawdopodobnie dwójka uczniów z rocznika 2010 rozpocznie naukę 

w klasie 2. Tutaj będą wszystkie oddziały tylko będą łączenia. 

 

- Zawadka Osiecka  - klasa 1. – rocznik 2009 – 7 dzieci, oddział przedszkolny – rocznik 

2010 – 12 dzieci. Tutaj nie będzie 2. klasy. Wszyscy rodzice solidarnie zdecydowali, że 

wszystkie dzieci zostają w klasie 1. 

 

- Samoklęski – liczba dzieci planowanych zapisanych na rok szkolny 2016-2017, które 

od 1 września rozpoczną naukę szkolną w klasie 1. z rocznika 2009 jest 7 uczniów, w 

oddziale przedszkolnym z rocznika 2010 jest 10 dzieci. Do oddziału przedszkolnego 
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będzie uczęszczać większa liczba dzieci, gdyż przyjmowane będą dzieci młodsze z 

roczników: 2011, 2012, 2013. 

 

- Osiek Jasielski - klasa 1. – rocznik 2009 – 2 dzieci, oddział przedszkolny -  rocznik 

2010 – 17 dzieci. 

 

Wysoka Rado, zostały ogłoszone trzy konkursy na dyrektorów szkół. Dwa z nich zostały 

rozstrzygnięte. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Świerchowej pozostała P. 

Grotkowska. W Zespole Szkół w Osieku Jasielskim pozostał. P. Jan Ciurej. W konkursach 

brały udział tylko te osoby. Nikt inny się nie zgłosił. W placówce w Mrukowej, sytuacja 

jest nieco bardziej skomplikowana. Chciałem to ogłosić jeszcze przed składaniem 

planów organizacyjnych jednak P. Dyrektor nie zrobiła oceny swojej pracy, dokumentu 

wymaganego przy składaniu oferty w konkursie na dyrektora szkoły, dlatego konkurs 

nie został rozstrzygnięty.  

 

- Świerchowa – klasa 1. -0 uczniów, oddział przedszkolny -  rocznik 2010 – 7 dzieci. 

 

- Pielgrzymka - klasa 1. -0 uczniów, oddział przedszkolny -  rocznik 2010 – 10 dzieci. 

Tutaj ,,zerówka” zostanie osobno a klasy 2 i 3 zostaną złączone. 

 

Wójt – Wysoka Rado, taka sytuacja wiąże się z redukcją etatów czy godzin. Zaczęliśmy 

rozmowy z P. Dyrektor ze Świerchowej. Poszło nam całkiem sprawnie. Do tej pory 

pracowały tam trzy nauczycielki. W żadnej z tych szkól nie bierzemy pod uwagę nauki 

języka angielskiego oraz religii. Zdecydowaliśmy, że jedna z nauczycielek zostanie 

zatrudniona na pełen etat, dwie pozostałe na pół etatu. Proszę o zrozumienie sytuacji. 

Jeśli nie będzie oddziałów, w Załężu również zostanie jedynie trzech nauczycieli. W 

Mrukowej też będzie trzech nauczycieli, ale będą mieć większy wymiar. W Pielgrzymce 

jest sytuacja bardziej skomplikowana. Tam jest pięciu nauczycieli na tą małą placówkę. 

P. Dyrektor musi niestety dokonać redukcji etatów i zostawić jedynie trzech nauczycieli. 

Dyrektorzy mają po 17/18 godzin więc je sobie zapewnią. P. Łącka zatrudniona jest tam 

na ½ etatu. P. Kazecka  choruje już roku. P. Brej też jest zatrudniony w tej placówce na 

bodajże ½ etatu, z tym, że ten Pan ma pełen etat w szkole w Jaśle na ul. Piotra Skargi. 

Jest jeszcze P. Szweda, która została zatrudniona do opieki nad najmłodszymi. Wysoka 

Rado, proszę o wsparcie, by cały proces zmian został wprowadzony we wszystkich 

czterech placówkach solidarnie. 
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