
 

Protokół Nr XVIII/2016 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XVIII. 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. Antoniego 

Marchewkę – Dyrektora GOK w Osieku Jasielskim, P. Marka Rączkę – Kierownika 

GZK w Osieku Jasielskim, P. Katarzynę Nowosielską – księgową SPZOZ w Osieku 

Jasielskim oraz P. Martę Łabę – redaktora naczelnego czasopisma ,,Twoja Gmina”. 

 

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. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

9. Kazimierz Wygonik – Załęże 

10.Stanisław Mastej – Załęże  

11.Zbigniew Mróz – Świerchowa 

12.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

13.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski, 

2. Marek Kiełbasa - Świerchowa 



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 

7. Antoni Marchewka – Dyrektor GOK w Osieku Jasielskim 

8. Marek Rączka – Kierownik GZK w Osieku Jasielskim 

9. Katarzyna Nowosielska – księgowa SPZOZ w Osieku Jasielskim. 

 

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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Osieku Jasielskim. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Osieku Jasielskim za 2015 rok. 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 

Jasielskim za 2015 rok. 

10.Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku 

Jasielskim za 2015 rok. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 



12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

za 2015 rok. 

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 

14.Interpelacje radnych 

15.Wolne wnioski i zapytania 

16.Zakończenie Sesji 

 

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś wnioski? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie porządek obrad. 

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 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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Osieku Jasielskim. 

 

Katarzyna Nowosielska – Rok 2015 zakończyliśmy zyskiem w kwocie 61.928,12 

zł. Nie przeprowadzaliśmy w tym okresie żadnych inwestycji. Realizowaliśmy 

jedynie umowę na dofinansowanie ze środków PFRON na zakup sprzętu do 

rehabilitacji. Zakupiono dwa nowe aparaty: do krioterapii czyli leczenia zimnem 

oraz hydroterapii czyli masażu kończyn górnych i dolnych. Zakupiony sprzęt 

spowodował rozszerzenie katalogu świadczonych usług. Pozostały sprzęt to była 

wymiana sprzętu jaki dotychczas użytkowaliśmy na nowsze egzemplarze. 

Przychody w stosunku do 2014 roku wykazały niewielki wzrost o 7 %. Duży udział 

miała tu umowa w zakresie POZ. W ciągu 2015 roku nastąpiła zmiana sposobu 

finansowania. Koszty natomiast nie uległy zmianie i były na poziomie z 2014 roku. 

Przewodniczący Rady  - Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

 

Sylwia Twardzik – Uchwała została przygotowana przez P. Kierownik GOPS z 

uwagi na zmianę kryterium dochodowego w ustawie o pomocy społecznej. Zmienia 



się jeden zapis: ,, jeżeli dochód miesięcznie wynosi powyżej 350,00 zł – 514,00 zł 

na osobę w rodzinie……”. Wcześniej była kwota 456,00 zł, teraz mamy 514,00 zł. 

Przewodniczący Rady  - Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę  w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

 

Ad. 8 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Osieku Jasielskim za 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do przedłożonego 

sprawozdania z działalności GOPS w Osieku Jasielskim za 2015 rok? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim za 2015 rok. 

Kto jest za przyjęciem sprawozdania? 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu 

 

Ad. 9 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 

Jasielskim za 2015 rok. 

 

P. Antoni Marchewka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 

Jasielskim odczytał sprawozdanie działalności Gminnego Ośrodka 

Kultury w Osieku Jasielskim za 2015 rok. 

 

Antoni Marchewka – Korzystając z tego, że jestem przy głosie chciałem 

przekazać informację, iż w trakcie ,,DNI OSIEKA” będzie organizowany turniej 

samorządowy, dlatego proszę o zgłaszanie ochotników chcących wziąć w nim 

udział. Potrzebujemy 15 osób. 



P. Antoni Marchewka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 

Jasielskim odczytał regulamin turnieju samorządowego.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do przedłożonego 

sprawozdania z działalności GOK w Osieku Jasielskim za 2015 rok? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim za 2015 rok. 

Kto jest za przyjęciem sprawozdania? 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu 

 

Ad. 10 Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego  

w Osieku Jasielskim za 2015 rok. 

 

P. Marek Rączka – kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku 

Jasielskim przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Osieku Jasielskim za 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Daniel Żarnowski- Mamy w sprawozdaniu pozycję : telefony komórkowe: 

5440,00 zł. 

Marek Rączka – To są karty telemetryczne zamontowane na 16 przepompowniach 

i 3 oczyszczalniach. Dzięki nim jesteśmy powiadamiani o każdej awarii. 

Miesięczny abonament wynosi 450 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do przedłożonego 

sprawozdania z działalności GZK w Osieku Jasielskim za 2015 rok? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Osieku Jasielskim za 2015 rok. 



Kto jest za przyjęciem sprawozdania? 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 

2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę P. Skarbnika o zabranie głosu. 

Pec Krzysztof – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek 

Jasielski za 2015 rok przedstawia się następująco: 

Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2015, w którym dochody wyniosły: 

15.585.443,16 zł przy wykonaniu 15.336.536,76 zł. Po stronie wydatków 

zaplanowano: 15.353.626,16 zł przy wykonaniu 14.925.418,98 zł. Dochody 

bieżące wyniosły 14.056.016,24 zł a dochody majątkowe: 1.280.518.52 zł. 

Stosunek dochodów własnych jednostki do dochodów ogółem wyniósł 29,76%. 

Odnosząc się do dotacji celowych z budżetu państwa realizowanych na podstawie 

porozumień wyniosło 22,76 %. Wykonanie subwencji ogólnych to 47,49%. 

Dochody z majątku wykonano na poziomie 73,76% w stosunku do planu. Wydatki 

budżetowe wykonano w kwocie: 14.925.418,94 % co stanowi 97,21 % planu. 

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.311.015,48 zł co stanowi  8,78% 

wydatków wykonanych ogółem. Wydatki na obsługę długu wyniosłyt185.498,26 

zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków Gmina Osiek Jasielski 2015 rok 

zakończyła nadwyżką w wysokości 411.115,78 zł przy planowanej nadwyżce w 

wysokości:231.817 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2015 roku wyłącznie z 

tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 6.010.831,92 zł co stanowiło 39,19% 

wykonanych dochodów. Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 

417.315,26 zł co stanowi 2,68% wykonanych dochodów. Największą pozycją w 

realizacji wydatków stanowi oświata, której wykonanie wyniosło: 6.211.201,24 

zł. Drugą pozycją w strukturze wydatków zajmuje pomoc społeczna i wyniosła: 

3.157.001,36 zł. Kolejna pozycja to administracja publiczna, która wyniosła: 

1.669.120,78 zł.  



Pec Krzysztof odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Wójta Gminy Osiek 

Jasielski z wykonania budżetu Gminy za rok 2015. 

 

Pec Krzysztof – Zostały Państwu przedstawione również bilans a także rachunek 

zysków i strat oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Osiek 

Jasielski. Jeśli są jakieś pytania to bardzo proszę. Komisja Rewizyjna opiniowała 

zarówno sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdania 

poszczególnych jednostek. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi za 

2015 rok.  

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 

2015 rok. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwala została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2015 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Albin Wierdak odczytał wniosek Nr 

1/2016 o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Osiek Jasielski za 

2015 rok. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2015 rok. 

10 Radnych było ,,ZA” 



3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

 

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. 

 

Piotr Wojdacz – Na wzrost dochodów składały się: 

 Pomoc społeczna:26.954 zł, 

 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie 

azbestu: 6.525 zł, 

 wpływy z podatku rolnego: 2.981 zł, 

 darowizna od Rady Rodziców na zakup kserokopiarki dla Gimnazjum. 

Kwota 149.933 zł to zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

Komisja pozytywnie ustosunkowała się do zaproponowanych zmian. 

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 podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 14 Interpelacje Radnych. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

 



Ad. 15 Wolne wnioski i zapytania. 

Wójt – Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wysokiej Radzie za udzielone 

absolutorium. Wiem, że dla niektórych Radnych to była trudna decyzja. Budżet 

staraliśmy się realizować solidnie i przemyślanie. Cieszę się, że większość Radnych 

to osoby silne, które solidnie wykonują swoje obowiązki. Trzeba pamiętać, że 

przyjdzie czas kiedy społeczeństwo oceni Wójta, Skarbnika a także pracowników. 

Na każdego przychodzi pora. Można by rzec, że rok 2015 nie był bogaty w 

inwestycje i różnego rodzaju przedsięwzięcia lecz wszystkie działania podążają w 

dobrym kierunku. Podkreślić należy również to, że utrzymaliśmy małe placówki 

oświatowe. Będziemy to nadal czynić, ale musimy zdawać sobie sprawę z kosztów 

jakie pociągnie za sobą ta decyzja. Dochody mamy bardzo niskie a wydatki są 

ogromne. Musimy się pogodzić z tym, że nie zawsze będzie nas stać na realizację 

wszystkich przedsięwzięć. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udzielone poparcie. 

Chciałbym podkreślić, że od dłuższego czasu pozytywne  aspekty związane z naszą 

Gminą nie są pokazywane publicznie. Media robią bardzo złą robotę.  Wszyscy 

wiemy kto za tym stoi. Niejednokrotnie są to niestety osoby z najbliższego 

otoczenia. Mam ranking gmin z wykorzystania środków Unii Europejskiej w latach 

2004-2014. W skali kraju Gmina Osiek Jasielski zajmuje 26. miejsce. W skali 

województwa Podkarpackiego zajmujemy 2. miejsce a w Powiecie Jasielskim 

uplasowaliśmy się na 1. miejscu. To chyba o czymś świadczy. W każdej 

miejscowości realizowaliśmy większe bądź mniejsze inwestycje. Myślę, że 

pokażemy ten ranking w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeszcze raz dziękuję za 

udzielone absolutorium. 

 

Janusz Brączyk – Może wypowiedzą się Radni, którzy wstrzymali się od głosu 

nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium? 

 

Stanisław Mastej – To suwerenna decyzja każdego z Radnych. Udzielenie 

absolutorium to ocena nie tylko aspektu finansowego, ale całokształtu działalności. 

Są przecież powody, dzięki którym jesteśmy obiektem zainteresowania lokalnych 

mediów. 

 



Władysław Świątek – Chciałem zapytać, co stoi na przeszkodzie jeśli chodzi o 

realizację funduszu sołeckiego? Przekazaliśmy kwotę 5.000 zł na zakup 100 

krzeseł. Najpierw nie było pracownika, by zrobić nam zamówienie a potem okazało 

się, że Wójt nie go nie podpisał? 

 

Wójt – Był Pan przecież u mnie. Kazałem Panu to realizować.  

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo dyrektorów Zespołów Szkół:  

w Osieku Jasielskim, w Samoklęskach oraz w Zawadce Osieckiej 

skierowane do Wójta oraz Rady Gminy Osiek Jasielski, w którym z uwagi 

na zakres obowiązków wynikających z pełnienia funkcji dyrektora 

zwracają się z prośbą o obniżenie tygodniowego pensum dydaktycznego, 

który obecnie wynosi 15/18. 

 

Albin Wierdak- Co oznacza pensum? 

 

Przewodniczący Rady – To ilość godzin, które dyrektor ma w obowiązku 

przepracować w trakcie tygodnia.  

 

Daniel Żarnowski – Szukamy oszczędności i uważam, że nie ma potrzeby 

zmniejszać pensum dyrektorom. 

 

Przewodniczący Rady – Rozumiem, że Dyrektorzy mają bardzo dużo 

obowiązków, ale myślę, że wspierają ich również zespoły nauczycieli. 

 

Wójt – Takie pensum dydaktyczne funkcjonuje już od kilku lat. 

 

Daniel Żarnowski – To co się nagle stało? Zmieniło się coś w oświacie? 



 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są jeszcze jakieś wnioski? 

Nie ma 

Na tym zakończono obrady Sesji. 

 

Protokołowała: Monika Władyka 

 


