
 

Protokół Nr XX/2016 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 22 lipca 2016 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XX. 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 przedstawia 

się następująco:  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 

5. Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania 

deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek 

Jasielski. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości  

na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku 

Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. 



12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo-Gminnego Związku 

Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim 

13. Interpelacje radnych 

14. Wolne wnioski i zapytania 

15. Zakończenie Sesji 

 

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś wnioski? 

Wójt – Wysoka Rado, chciałbym wyłączyć z dzisiejszego porządku obrad dwa 

punkty: 11: Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego 

Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. 12: Podjęcie uchwały w 

sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w 

Powiecie Jasielskim. Ustawa o transporcie krajowym miała wejść w życie od 1 

stycznia 2017 roku jednak okazało się że termin ten został przesunięty o rok. 

Taką decyzję podjął Sejm w dniu wczorajszym.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek 

postawiony przez P. Wójta o usunięcie z dzisiejszego porządku obrad dwóch 

punktów: 11: Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego 

Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. 12: Podjęcie uchwały w 

sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w 

Powiecie Jasielskim. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, na wniosek P. Skarbnika chciałbym w 

to miejsce wprowadzić dwie dodatkowe uchwały: 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 oraz 12: Podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku 

Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek o 

dodanie do dzisiejszego porządku obrad dwóch uchwał: 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 oraz 12: 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 

2015 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne wnioski? 

 

Wójt – W związku z tym, że P. Skarbnik złożył wypowiedzenie umowy o pracę, 

chciałbym dodać dwie uchwały. Wypowiedzenie mija z dniem 31 sierpnia br, 

jednak P. Skarbnik zwrócił się z prośbą o skrócenie tego okresu o miesiąc. W 

związku z tym proszę o poszerzenie porządku obrad o dodatkowe dwa punkty: 

,,Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Osiek Jasielski” oraz 

,,Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Osiek Jasielski”. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek złożony 

przez P. Wójta o dodanie dodatkowego punktu: 13. Podjęcie uchwały w sprawie 

odwołania Skarbnika Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek złożony 

przez P. Wójta o dodanie dodatkowego punktu: 14: Podjęcie uchwały w sprawie 

powołania Skarbnika Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, zmieniony porządek dzisiejszych obrad 

przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie  prawomocności obrad. 



3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 

5. Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca 

składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Osiek Jasielski. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

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 oraz  

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/2015 z dnia 29 

grudnia 2015 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Osiek 

Jasielski. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Osiek 

Jasielski. 

15.Interpelacje radnych 

16.Wolne wnioski i zapytania 

17.Zakończenie Sesji 

Przewodniczący Rady – Czy są jeszcze jakieś wnioski? 



Nie ma  

Poddaję pod głosowanie porządek obrad. 

Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Wójt – Chciałbym, by Przewodniczący udzielił głosu obecnemu audytorowi. Od 

kilku lat mieszkańcy mają obraz przekazywany przez niektórych Radnych na temat 

kondycji finansowej Gminy Osiek Jasielski. W związku z tym oraz faktem odejścia 

z pracy P. Skarbnika było zlecenie przeze mnie audytu, który odzwierciedlałby 

prawidłowość oraz stan kondycji finansowej Gminy Osiek Jasielski. Stąd obecność 

P. Roberta Płaziaka - audytora, który zakończył prace. 

 

Robert Płaziak – Witam Państwa bardzo serdecznie. Pokrótce powiem, że 

audytem w różnym zakresie zajmuje się już kilkanaście lat. Zostałem zobowiązany 

na podstawie umowy do przeprowadzenia audytu w zakresie finansowym w trzech 

obszarach: 

- audyt zgodności opracowania wieloletniej prognozy finansowej, 

- ocena kondycji finansowej Gminy Osiek Jasielski, 

- audyt sprawozdań finansowych za rok 2015.   

Całość badanego obszaru finansowego oceniłem pozytywnie z zastrzeżeniami. 

Audyt zgodności opracowania wieloletniej prognozy finansowej oceniam 

pozytywnie z zastrzeżeniami. Kondycję finansową Gminy Osiek Jasielski oceniam 

jako stabilną z zastrzeżeniami. Audyt sprawozdań finansowych oceniam 

pozytywnie. Skąd się biorą zastrzeżenia w dwóch pierwszych punktach? Jednym z 

elementów są wydatki oświatowe, które stwarzają konieczność zaspokajania ich z 

dochodów własnych Gminy. W 2015 roku to była kwota blisko 1 mln zł, która była 

potrzebna dodatkowo na zabezpieczenie oświaty. Kolejną rzeczą, która wpływ na 

ocenę pozytywną z zastrzeżeniami jest korekta, która została przeze mnie 

zidentyfikowana w roku 2015 do zapłacenia w roku 2016. Korekta dotyczy projektu 

realizowanego w latach 2010 – 2013. Jest to korekta rzędu 397.000 zł plus odsetki: 

164.000 zł. Korekta została przez Państwa zaakceptowana i ujęta w korekcie do 



wieloletniej prognozy finansowej 24 czerwca br. Rozwiązań na jej pokrycie jest 

kilka, ale nie będę o nich teraz mówił. Zostali do tego zobligowani zarówno P. Wójt 

jak i P. Skarbnik. W mojej ocenie budżet jest stabilny przy zastrzeżeniu, że te dwa 

czynniki mogą wpłynąć na ogólną sytuację. WPF została opracowana prawidłowo. 

Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę.  

Ogłoszono przerwę 

Wznowiono obrady Sesji. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado protokół z Sesji Nr XVIII 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” 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado protokół z Sesji Nr XIX 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 

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 poprzednich 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 wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca 

składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Osiek Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę P. Skarbnika o zabranie głosu. 

 

Pec Krzysztof – Kolejne trzy uchwały wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z 

wprowadzoną zmianą należało uaktualnić wzór deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania 

deklaracji. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osiek Jasielski 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 



Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 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. 

 

Pec Krzysztof – Zmiany budżetowe wynikają ze zmian dochodów jakie zostały 

wprowadzone do budżetu oraz wydatków z nimi związanych. Dochody 

zwiększamy o kwotę: 

 10.000 zł subwencji oświatowej, 

 8.975,71 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na realizację programu edukacyjnego prowadzonego przez Szkołę 

Podstawową w Samoklęskach, 

 20.224,50 zł na obiekty sportowe jako wypłata odszkodowania z 

towarzystwa ubezpieczeniowego jako gwarancja jakości wykonania robót, 

 53.000 zł jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg 

gminnych z programu FOGR, 

 4.860 zł ze sprzedaży samochodu strażackiego. 

 

Wojdacz Piotr – Komisja zatwierdziła zaproponowane zmiany, które wyniosły 

92.020,21 zł. Różnica między zmianami przedstawionymi w dniu dzisiejszym to 

kwota około 5.000 zł. Z czego ona wynika? 

 

Pec Krzysztof – To środki pochodzące ze sprzedaży samochodu strażackiego.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Marek Kiełbasa – Na jakie drogi została przeznaczona kwota 53.000 zł z 

programu FOGR? 

 

Wójt – Są to dwie drogi. Jedna z nich w Zawadce Osieckiej od drogi powiatowej 

w stronę Dobryni na tzw. ,,Spolonki”. To odcinek 500 m. Druga droga to odcinek 



w Pielgrzymce od kościoła w stronę Kłopotnicy.  

 

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

dnia 29 grudnia 2015 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

 

Pec Krzysztof – Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest związana z 

aktualizacją dochodów i wydatków. Tak jak wspominałem na ostatniej Sesji, wpf 

musi być co jakiś czas uaktualniana. W dzisiejszej wpf pojawiło się zapis związany 

z projektem solarnym.   

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 

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

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek 

Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Osiek 

Jasielski. 

 

Wójt – Jak już wcześniej wspomniałem, P. Skarbnik zwrócił się z wnioskiem o 

rozwiązanie umowy o pracę. Każdy ma do tego prawo. Znamy P. Skarbnika już 

długie lata. Jednym współpracowało się z nim lepiej, innym gorzej. Stanowisko 



Skarbnika to bardzo trudna funkcja. Nie zawsze da się wszystkich zadowolić. Z 

prywatnego punktu widzenia wiem, że P. Skarbnik jest osobą bardzo ambitną i 

dąży do osiągnięcia założonego celu wszelkimi siłami. Okres wypowiedzenia  

wynosi trzy miesiące, ale P. Skarbnik zwrócił się z prośbą o jego skrócenie. 

Wyraziłem na to zgodę. P. Skarbnik odchodzi z dniem 31 lipca br. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Osiek Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pec Krzysztof – Bardzo serdecznie dziękuję za przychylenie się do mojej prośby 

i odwołanie Skarbnika. Dziękuję za współpracę i przepraszam za błędy, które 

zdarzają się w każdej pracy. W życiu postanowiłem sobie, że należy odejść kiedy 

człowiek jest już zmęczony pewnymi sprawami. Swego rodzaju wypalenie 

zawodowe powoduje, że człowiek nie dostrzega błędów, które popełnia. Pracę 

należy zmieniać co 6, 7 lat dlatego postanowiłem odejść i objąć inne stanowisko. 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za współpracę i podjęcie uchwały. 

 

Wójt – Ja również przychylam się do słów podziękowania P. Skarbnikowi. 

Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z przełożonym i podwładnym, nie zawsze 

jest idealnie i łatwo. Są wzloty i upadki. Pewnie większość z nas pamięta te czasy 

kiedy P. Skarbnik obejmował swoją funkcję. To były trudne chwile zarówno dla 

Skarbnika jak i dla mnie, kiedy obejmowałem funkcję Wójta. Razem musieliśmy 

się uczyć rzeczy ważnych dla Gminy. Wysokie miejsce w rankingu samorządów 

jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych to w głównej mierze zasługa P. 

Skarbnika. Przez te kilka lat udało nam się ściągnąć ogromne ilości środków 

unijnych. Nasz budżet w tamtym czasie naprawdę nie pozwalał na wiele.  P. 

Skarbnik był bardzo zaangażowany w ściąganie środków zewnętrznych. W każdej 

miejscowości jest to widoczne. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za współpracę i 

życzę wielu sukcesów na nowej drodze zawodowej.  

 



Przewodniczący Rady – Ja również składam na ręce P. Skarbnika słowa 

podziękowania za dotychczasową współpracę życząc samych sukcesów w dalszej 

karierze zawodowej.  

 

AD 14 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Osiek 

Jasielski. 

Wójt – Wysoka Rado, funkcję Skarbnika obejmie nasza wieloletnia pracowniczka 

P. Wioletta Mikołajczyk, która jest z nami już 7 lat. Od 4 lat P. Mikołajczyk pełniła 

funkcję kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, 

pracowała w wielu instytucjach, w tym w Urzędzie Gminy w Brzozowie. Wierzę, że 

zmiana na stanowisku Skarbnika przyniesie nową jakość i nową współpracę. Proszę 

o podjęcie uchwały w sprawie powołania P. Wioletty Mikołajczyk na stanowisko 

Skarbnika Gminy Osiek Jasielski.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Większości zebranych tu osób nie muszę przedstawiać 

swojej osoby. Z Gminą Osiek Jasielski jestem związana od prawie 7 lat. W swoim 

kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym miałam okazje pracować w 

jednostkach zarówno finansów publicznych jak i zakładach prywatnych. Moje 

zainteresowania głownie skupiały się wokół tych dziedzin, w których zdobyłam 

wykształcenie. Posiadam wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości 

finansów, audytu wewnętrznego, kontroli finansowej i zarządzania zdobytego na 

czterech uczelniach. Posiadam certyfikat Ministra Finansów RP oraz certyfikat, 

który nadaje mi tytuł audytora 2. stopnia. Myślę, że zdobyta wiedza jak i 

doświadczenie zawodowe zaprocentuje na przyszłość i będziecie Państwo 

zadowoleni.  

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

Osiek Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 



Ad. 15 Interpelacje Radnych. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

Ad. 16 Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady – W dniu wczorajszym odbył się Zarząd OSP, na którym 

przedstawiono pismo w sprawie wypadku, w którym uczestniczyła jednostka OSP 

z Załęże a miało miejsce w miejscowości Pielgrzymka.  

 

Przewodniczący Rady odczytał zawiadomienie pokrzywdzonego Komendy 

Powiatowej Policji w Jaśle o nie wyjaśnienie wniosku o ukaranie do sądu.  

 

Przewodniczący Rady – Zarząd OSP podjął decyzję, by P. Wójt pokrył koszt 

naprawy  samochodu strażackiego z budżetu jednostek OSP. Sprawa w pierwszej 

kolejności trafiła na policję do Nowego Żmigrodu, potem do Jasła, jednak nie 

wykryto sprawcy. Samochód jest naprawiony stąd prośba o uregulowanie faktury.  

 

Andrzej Stachurski – Faktura trafiła do Urzędu Gminy 24 maja, jednak została 

wstrzymana aż do wyjaśnienia.  Prosiłbym o jej pokrycie z naszej puli środków. 

Spokojnie powinniśmy się ,,zmieścić”. Jest to kwota 2.900 zł. Korzystając z 

udzielonego mi głosu chciałem podkreślić, że jest niewyjaśniona sprawa remontu 

samochodu strażackiego z jednostki ze Świerchowej. Otrzymaliśmy go praktycznie 

nieodpłatnie. Został wykonany remont, dlatego samochód służy nam w tej chwili. 

To była podobna kwota. Dwa miesiące temu odbyły się wybory zarządu OSP. Co 

jest powodem nie podpisania umowy z komendantem czyli ze mną do dnia 

dzisiejszego?  Kolejna sprawa: wynajmuję lokal od Urzędu Gminy, który na 

przetargu został wylicytowany na kwotę 1.600 zł brutto. Mam zapis w umowie, że 

mogę go podnająć za zgodą wynajmującego. Byliśmy wcześniej u P. Wójta zapytać 

czy wyrazi zgodę. Obiecał, że nie ma żadnych zastrzeżeń. Pani zwolniła się z pracy. 

Na działalność zaciągnęli kredyt, otrzymali również dotację unijną w kwocie 23.000 



zł. Napisałem pismo do P. Wójta o wyrażenie zgody na podnajem jednak 

otrzymałem negatywną odpowiedź. Co jest powodem niewyrażenia zgody? To jest 

młode małżeństwo z miejscowości Pielgrzymka, jedno dziecko. Zostali w tym 

momencie bez środków do życia.  

Wójt – Odnośnie pisma, które odczytał Przewodniczący Rady Gminy, nie wpłynęło  

jeszcze do Urzędu Gminy.  Jeśli to nastąpi zostaną poczynione odpowiednie kroki. 

Jeśli natomiast chodzi o samochód strażacki z jednostki OSP w Świerchowej, 

sprawa była poruszana zarówno na Radzie Gminy jak i zebraniach zarządu OSP, 

gdzie na drobne poprawki samochodu przeznacza się kwotę 500 zł. Po pewnym 

jednak czasie przychodzi P. Wojciech czy P. Marek z informacją, że remont 

samochodu kosztował ich 3.000 zł. Nie było dodatkowego zlecenia na taką kwotę. 

Kolejna kwestia dotycząca umowy z Komendantem OSP. Przeanalizowaliśmy 

przepisy prawne w tej sprawie i Wójt nie ma obowiązku podpisania z Panem takiej 

umowy. Jeśli natomiast chodzi o prowadzony przez Pana sklep, startował Pan w 

przetargu, podpisałem z Panem umowę bodajże na 3 lata. Nigdy nie mówiłem 

Państwu, którzy chcą podnająć od Pana lokal, że sprawa jest załatwiona i wyrażę 

na to zgodę. Dotację na rozpoczęcie działalności państwo pozyskali wcześniej, nie 

mając równocześnie podpisanej umowy o podnajem lokalu. Nie wyraziłem zgody, 

ponieważ lokal mieści się w Domu Ludowym, co niesie ze sobą negatywne 

konsekwencje: poobijane ściany, płytki, uszkodzone drzwi wejściowe i inne 

zniszczenia. Na pewno ciężej jest cokolwiek wyegzekwować od podnajmującego 

niż od wynajmującego. Nie wydam zgody na podnajem tego lokalu z uwagi na 

bezpieczeństwo zarówno w lokalu jak i jego obrębie.  

 

Andrzej Stachurski – Nigdy nie było żadnych problemów kiedy prowadziłem 

sklep a to co się dzieje w nocy nikt nie jest w stanie upilnować. Ja tam nie 

mieszkam. Mam jeszcze jedną informację do przekazania: otóż, droga Załęże – 

Nowy Żmigród w miejscowości Osiek Jasielski jest w tej chwili po przetargu. 

Aktualnie jest prowadzona weryfikacja dokumentacji. Przykre jest jednak to, że 

kiedy na terenie innych Gmin wykonywane są różnego rodzaju prace inni Wójtowie 

przyjeżdżają, rozmawiają, dyskutują a nasz P. Wójt nigdy nie ma czasu. Zarząd 

dwukrotnie wysyłam P. Wójtowi zaproszenie, jednak bezskutecznie. Warto byłoby 

znaleźć wspólny język, warto byłoby porozmawiać, gdyż na terenie Gminy 

prowadzone jest wiele prac finansowanych przez Powiat. Jest to m.in.: chodnik w 



Załężu. Równie dobrze ma się inwestycja budowy chodników w Samoklęskach. 

Aktualnie przygotowywany jest nowy projekt i miejmy nadzieje, że późną jesienią 

uda się zrealizować to przedsięwzięcie. Trzeba jednak rozmawiać, wtedy będzie o 

wiele łatwiej. Jeśli chodzi o drogę w Osieku Jasielskim udało się nam 

wyegzekwować odcinek około 700 m od ronda w stronę Mytarki do P. Skibińskiego. 

I ostatnie moje pytanie: czy gazeta, którą wydaje gmina jest finansowana ze 

środków prywatnych czy środków publicznych? Jako strażacy czujemy się nieco 

odepchnięci. Odbyło się kilka imprez typu ćwiczenia, w których bierze udział 8 

jednostek i około 70 strażaków. Nie było nawet najmniejszej wzmianki o tym. 

Przykro nam bardzo, że jesteśmy pomijani.  

 

Wójt – Chwalebnym jest to, że w końcu udaje się Panu ,, coś ściągnąć” na teren 

Gminy Osiek Jasielski. Szkoda, że w ubiegłej kadencji Gmina Osiek Jasielski nie 

była właściwie zauważana. Pamięta Pan kiedy realizowaliśmy duże przedsięwzięcie 

remontu drogi powiatowej Świerchowa - Osiek Jasielski - Samoklęski. Jeździliśmy 

w tej sprawie wraz z P. Skarbnikiem. Pan również w tym uczestniczył. Szkoda 

jednak, że tak cicho Pan siedzi przez ten cały okres. Zarząd Powiatu podał mnie 

do sądu w sprawie o przywłaszczenie materiału, który należał do Powiatu. Wiedział 

Pan wszystko na bieżąco. Sprawa była umarzana dwukrotnie. Dołożyliśmy 1,7 mln 

zł, tyle na ile było nas stać. Jako Radny Powiatowy proszę wskazać inny samorząd, 

który dołożył do Powiatu taką kwotę. O tym trzeba przypominać. Złożyłem do 

prokuratury  zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez 

poprzedni Zarząd Rady Powiatu w Jaśle.  Nie wiem jak się to skończy. Nie można 

mówić, że nie uczestniczę w zarządzie Powiatu. P. Stachurski, z chęcią bym 

pojechał, ale nie mam pewności, że znów zostanę podany do prokuratury. Kolejna 

tak duża inwestycja to remont drogi wojewódzkiej. Tutaj również zwracano się do 

nas o możliwości dofinansowania inwestycji. Będziemy się nad tym zastanawiać. 

Jak rolą Radnych Gminy jest dbanie o mienie gminne i gminne drogi tak Pana rolą 

jako Radnego Powiatowego jest dbanie o drogi powiatowe. Uważam, że do tej pory 

bardzo mało się Panu udało. Chcieliśmy zaprosić Pana oraz Pana Mlickiego na 

posiedzenie Rady Gminy, by wspólnie wypracować swoje stanowisko. Proszę 

spojrzeć ile robi się na drogach powiatowych w innych gminach. Bardzo dużo. 

Pamięta Pan gdy trzeba było zorganizować dowóz dzieci w miejscowości 

Pielgrzymka, napisaliśmy prośbę do Powiatu o zarurowanie na drodze powiatowej. 



Do dzisiejszego dnia jest to nie wykonane. Myślę, że tym powinien się zająć.  W  

Zawadce Osieckiej został wybrany ogromny rów, który do dzisiaj stwarza 

zagrożenie. W takich sprawach należy nam pomóc. Są to może drobne kwestie, 

ale bardzo istotne. Bardzo dziękujemy Zarządowi Powiatu za wygospodarowanie 

środków na remont drogi Osiek Jasielski – Nowy Żmigród, która od lat jest w 

fatalnym stanie. Może przyjdzie czas na remont drogi przez Zawadkę Osiecką, 

która jest w podobnym stanie. Samorządy, które mają zarząd nad drogami 

powiatowymi czy wojewódzkimi zwracają się do gmin o współfinansowanie. 

Rozumiem to, ale my też mamy swoje potrzeby i swoje wydatki. My się nie 

zwrócimy do nich o dofinansowanie do utrzymania szkół. Nie możemy jednak 

zgodzić się na finansowanie w połowie zadań, które nie należą do nas. Za chwilę 

zostaniemy posądzeni o niegospodarność czy złamanie dyscypliny finansów 

publicznych. Mamy swoich wydatków bardzo dużo i myślę, że powinniśmy w 

głównej mierze o to dbać, choć decyzja należy do Rady Gminy. Takie stanowisko 

przedstawiłem również w piśmie, które skierowałem do Zarządu Powiatu. 

Napisałem, że jesteśmy otwarci, ale decyzja należy do Rady Gminy.  

 

Mróz Zbigniew – Mówił Pan o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o 

możliwości popełnienia przestępstwa. O jakie przestępstwo tutaj chodzi? 

 

Wójt – Dowie się Pan o tym we właściwym czasie. Nie mogę wszystkiego 

powiedzieć. Zarząd oskarżył mnie o zagarnięcie materiału należącego do Powiatu 

opiewającego na kwotę 100.000 zł. Z dokumentów jasno wynika, że fakt wszczęcia 

w tej sprawie postępowania przez prokuratora jest farsą. Powiat zatwierdził 

specyfikację, w której widniał zapis, iż destrukt czyli materiał z odzysku ma być 

wbudowany w pobocza. Tak się właśnie stało. Zarząd natomiast podał do 

prokuratury, że Wójt rozdysponował destrukt pomiędzy sołtysów.  

 

Brączyk Janusz – P. Stachurski, dlaczego P. Socha nie brał udziału w przetargu 

skoro tak mu zależało na tym lokalu? 

 



Andrzej Stachurski – Nie mógł startować w przetargu, ponieważ spóźnił się z 

wpłatą wadium. Odnosząc się jeszcze do kwestii materiału z odzysku chciałem 

podkreślić, że jako jedyny Radny wstałem i powiedziałem, że oskarżanie Gminę o 

zawłaszczenie tego materiału jest nie w porządku. Pomimo tego, że zarząd Powiatu 

poprzedniej kadencji był nieprzychylny zarówno Panu jak i mnie, wykonano kilka 

ważnych inwestycji na naszym terenie: chodniki w Samoklęskach czy droga w 

Załężu. Naprawdę dużo robi się na Gminie Osiek Jasielski, ale potrzeba jeszcze 

nieco współpracy.  

 

Albin Wierdak – Droga Osiek Jasielski w stronę Nowego Żmigrodu od 10 lat jest 

jedynie łatana. Nie ma już gorszych dróg jak ta.  

 

Andrzej Stachurski – Należę do Komisji ds. dróg i mogę stwierdzić, że są 

naprawdę gorsze drogi. Droga w Dobryni jest żwirowa.  

 

Wójt –Na koniec Sesji chciałem Wam przekazać informacje, że P. Grzywacz na 

portalu: ,,wirtualnejaslo.pl” zamieścił artykuł zatytułowany: Uczcie się od Wójta 

Gminy Osiek Jasielski jak tanio robić imprezy. Chodzi o ,,Dni Osieka”. Pojawiły się 

różne komentarze, ale to co chciałem podkreślić to, że nie wszystkie są 

publikowane. Napisałem trzy i żaden nie został opublikowany.  

 

Protokołowała: Monika Władyka 

 

 

 


