
 

Protokół Nr XIX/2016 

z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 24 czerwca 2016 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XIX. Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski: P. Socha Daniel witając wszystkich 

obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta oraz P. Skarbnika. 

 

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. Piotr Wojdacz – Samoklęski 

4. Władysław Świątek - Czekaj 

5. Danuta Czajkowska – Mrukowa 

6. Daniel Socha -  Mrukowa 

7. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

8. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

9. Kazimierz Wygonik – Załęże 

10.Stanisław Mastej – Załęże  

11.Zbigniew Mróz – Świerchowa 

12.Marek Kiełbasa – Świerchowa 

13.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

14.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski, 

 

 

 



Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

1. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski 

2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski 

3. Marian Bors – sołtys wsi Mrukowa 

4. Pykosz Mariusz - Wójt Gminy 

5. Pec Krzysztof - Skarbnik Gminy 

 

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad:  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek 

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

grudnia 2015r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/2015 Rady Gminy 

Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

6. Interpelacje radnych 

7. Wolne wnioski i zapytania 

8. 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 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. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Skarbnika i 

wyjaśnienie zaproponowanych zmian. 

 

Pec Krzysztof – 21 czerwca otrzymaliśmy ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

aktualizację budżetu z projektu: instalacja systemów energii odnawialnej na 

budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gmin 

należących do ZGDW realizowanego w ramach Szwajcarskiego Programu 

Współpracy. Do tych materiałów należy uaktualnić nasz budżet tak, by Gmina 

Osiek Jasielski mogła uczestniczyć w projekcie przygotowanym przez ZGDW. 

Pierwotny projekt zakładał realizację kilku kolektorów na domach prywatnych w 

naszym przypadku. Powstały oszczędności przetargowe. Pierwotnie zakładano 

wykonanie 86 kolektorów. Powstałe oszczędności pozwoliły na wykonanie 

dodatkowych 8 instalacji, 17 i kolejne 22 kolektory. Nastąpiło przesunięcie 

zakończenia projektu, który początkowo planowano w 2016 roku.  Istnieje 

potrzeba uaktualnienia całego projektu zarówno po stronie budżetowej jak i po 

stronie wieloletniej prognozy finansowej. Gdyby pierwotne założenia zostały 

zachowane, projekt zostałby zakończony w 2016 roku. Kwota prawie 400.000 zł 

zostałaby ujęta w dochodach budżetu w 2016 roku. W związku z tym, że 

zakończenie projektu będzie przesunięte do 2017 roku nastąpi zmiana jaka została 

Państwu zaproponowana. Biorąc pod uwagę to, że zmiany budżetowe są związane 

z wieloletnia prognozą finansową, została Państwu przesłana uaktualnienie WPF. 

Na dzień dzisiejszy dochody zmniejszają się o kwotę 83.000 zł. Oszczędności te 

zostały wygenerowane głownie na wydatkach osobowych Urzędu Gminy. Były to 

środki na ewentualne podwyżki. Składa się na to również rezerwa Wójta a także 

oszczędności na GOPS, gdzie wprowadzony program 500+ pozwolił na 

wygenerowanie pewnych wolnych środków.  

 

Wojdacz Piotr – Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała zaproponowane 

zmiany. 



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. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/2015 

Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

 

Pec Krzysztof – Jak wcześniej powiedziałem, jest to uaktualnienie danych 

zawartych w budżecie. To uaktualnienie dochodów bieżących i majątkowych, 

wydatków bieżących i majątkowych, projektu ,,Instalacji systemów energii 

odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na 

terenie gmin należących do ZGDW”. Zmiany WPF są związane z uaktualnieniem 

związanym z instalacją kolektorów oraz uaktualnienie do wysokości  dochodów 

bieżących i dochodów majątkowych. Do tej pory każdej zmianie budżetowej 

towarzyszyła zmiana WPF, jednak po konsultacjach z Regionalną Izbą 

Obrachunkową okazało się, że wystarczającym będzie jeśli aktualizacja nastąpi raz 

na kwartał lub nawet pół roku. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w  sprawie zmiany Uchwały Nr 

XIV/85/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015 roku w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek 

Jasielski 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 



Ad. 6 Interpelacje Radnych. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 7 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś wnioski? 

 

Władysław Świątek – Czy planowane są instalacje kolektorów słonecznych na 

budynkach użyteczności publicznej? Druga sprawa z czego wynikają powstałe 

oszczędności? Czy obniżył się koszt montażu instalacji? 

 

Pec Krzysztof – Nie zgłaszaliśmy żadnego obiektu użyteczności publicznej, 

ponieważ wydaje się nam, że nie ma takiej potrzeby. Natomiast oszczędności 

powstałe po przetargach były spowodowane spadkiem kosztów montażu takich 

instalacji. 

 

Marek Kiełbasa – Czy zmieniły się przepisy dotyczące zamawiania prac w ramach 

funduszu sołeckiego? Czy istnieje kwota do wysokości której sołtysi mogą 

samodzielnie dokonywać zakupów a jej przekroczenie powoduje konieczność 

złożenia w Gminie zamówienia? Kolejne pytanie dotyczy wykaszania traw. 

Aktualnie piszemy zlecenia na wykaszanie traw. Czy nie byłoby prostszym 

rozwiązaniem, aby w jednym czasie wykosić wszystkie miejscowości? Trawa rośnie 

wszędzie tak samo. Biorą się z tego różnego rodzaju nieporozumienia między 

mieszkańcami. Ostatnie pytanie dotyczy pisma skierowanego przez P. Władysława 

Nowaka, który dzierżawi u nas grunty i prosi o wydanie zezwolenia na wywóz osadu 

komunalnego na dzierżawioną działkę. W jaki sposób zebranie wiejskie może 

podjąć taką decyzję? Trudno mi będzie wyjaśnić mieszkańcom czy taki osad ma 

jakikolwiek wpływ na środowisko. Nie wiem jakie stanowisko mam zająć.  



 

Wójt – To mieszkańcy wyrazili zgodę na dzierżawę nieruchomości P. Nowakowi. 

Nie znam szczegółów działalności jaką ten Pan prowadzi. Nie wiem czy posiada 

stosowne zezwolenia itd. Na zebranie wiejskie wyznaczę pracownika 

merytorycznego, który wyjaśni mieszkańcom wszystkie pozytywne i negatywne 

skutki składowania osadu.  

 

Pec Krzysztof – Warto wyjaśnić skąd się wzięło pismo P. Nowaka. Otóż zmieniła 

się ustawa. Na dzień dzisiejszy właściciel nieruchomości musi wyrazić zgodę na 

wywożenie osadu. Do tej pory nie było takiej potrzeby. 

 

Marek Kiełbasa – Rozumiem, że jeśli będzie miał negatywną opinię właściciela 

nieruchomości, nie może tego wywieźć.  

 

Pec Krzysztof – Nie, nie może. 

 

Wójt – Ważna jest tu także kwestia położenia samej działki, na którą ma zostać 

wywieziony osad. 

 

Marek Kiełbasa – Nieruchomość znajduje się w obrębie nowego osiedla. 

Niedaleko mamy źródełko.  

 

Wójt – Odnośnie zamówień chciałem zaznaczyć, że od zawsze istniały. Jak do tego 

który sołtys do tego podchodził, to jest indywidualna rzecz. Istnieją przepisy prawa 

zamówień publicznych, które wskazują na kwoty do wysokości których możemy 

zlecić wykonanie usługi a także kwoty powyżej których dokonujemy wyboru ofert. 

Jest również kwota, której przekroczenie powoduje konieczność ogłoszenia 

przetargu. Jeśli chodzi o drobne kwoty to na pewno nie będziemy składać 

zamówienia. Najważniejszą rolę odgrywa tutaj kwota. Kwestię wykaszania traw 

ustalaliśmy przecież wspólnie. Każdy Sołtys miał jednego pracownika 



interwencyjnego, który to wykonywał. Należałoby się zastanowić czy nie wrócić do 

takiego rozwiązania a nie korzystać z usług GZK. Należałoby porównać koszty jakie 

ponosimy w jednym i drugim przypadku. Poza tym korzystając z usług GZK nie 

jest możliwe wykosić trawę we wszystkich miejscowościach w jednym czasie.  

To nie realne. Zanim przejdzie wszystkie miejscowości minie 2 tygodnie.  

 

Obrady Sesji zakończono o godz. 13.36. 

 

Protokołowała: Monika Władyka 


