
 

Protokół Nr XXII/2016 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 29 września 2016 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XXII. 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  13 

Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne. 

 

Obecni na Sesji Radni to: 

• Albin Wierdak – Osiek Jasielski   

• Krzysztof Kiciliński – Samoklęski 

• Piotr Wojdacz – Samoklęski 

• Władysław Świątek - Czekaj 

• Danuta Czajkowska – Mrukowa 

• Daniel Socha -  Mrukowa 

• Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

• Kazimierz Wygonik – Załęże 

• Stanisław Mastej – Załęże  

• Zbigniew Mróz – Świerchowa 

• Marek Kiełbasa – Świerchowa 

• Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

• Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

• Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski, 

• Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

 

 

 



 

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

• Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski 

• Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski 

• Marian Bors – sołtys wsi Mrukowa 

• Pykosz Mariusz - Wójt Gminy 

• Wioletta Mikołajczyk - Skarbnik Gminy 

 

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia 

się następująco:  

• Otwarcie Sesji. 

• Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

• Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

• Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

• Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

• Podjęcie  uchwały w sprawie utworzenia Powiatowo – Gminnego Związku 

Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.  

• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo – Gminnego 

Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. 

• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu  Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 

Jasielskim powołanej Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z 

dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 

Jasielskim 

• 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. 

• Interpelacje radnych. 

• Wolne wnioski i zapytania. 

• Zakończenie Sesji. 

 



Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, Na wniosek P. Skarbnik proszę o 

dołączenie do dzisiejszego porządku obrad dodatkowego punktu: Podjęcie uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2016 

roku dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa chodnika w 

ciągu drogi powiatowej Nr 1880R Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec w 

miejscowości Załęże”. 

Wysoka Rado, kto jest za przyjęciem zaproponowanej zmiany polegającej na 

dodaniu dodatkowej uchwały? 

Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, zmieniony porządek obrad przedstawia 

się następująco: 

• Otwarcie Sesji. 

• Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

• Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

• Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

• Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

• Podjęcie  uchwały w sprawie utworzenia Powiatowo – Gminnego 

Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.  

• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo – Gminnego 

Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. 

• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu  Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 

Jasielskim powołanej Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Osieku Jasielskim 

• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Gminy Osiek Jasielski w 2016 roku dla Powiatu Jasielskiego na 

realizację zadania pn.: ,,Przebudowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1880R Załęże – Wola Dębowiecka 

• 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. 



• Interpelacje radnych. 

• Wolne wnioski i zapytania. 

• Zakończenie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 

Kto jest za przyjęciem przedstawionego 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 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 utworzenia Powiatowo – Gminnego 

Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.  

 

Wójt – Wysoka Rado, była o tym mowa kilka Sesji wstecz. Przyszedł czas na to, 

by podjąć uchwałę o przystąpieniu do tworzonego Powiatowo – Gminnego 



Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. Większość gmin podjęła takie 

uchwały. Proszę zwrócić uwagę na to, że równocześnie będziemy musieć przyjąć 

Statut Związku, który cały czas był zmieniany i aktualizowany. Był również 

nadzorowany przez Wojewodę Podkarpackiego. Ustawa o transporcie zbiorowym 

miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku jednak Sejm wydłużył ten 

termin o kolejny rok. Dla samorządów takie rozwiązanie jest bardziej korzystne, 

gdyż mogą się lepiej przygotować do przetargów na poszczególne linie. 

Wprowadzone zmiany nie będę ogromne. Miejmy jednak nadzieje, że będą 

korzystne dla samorządów  i samych mieszkańców. Przynależność do Związku 

oznacza również konieczność uiszczenia składki, która wstępnie wyniesie 2,5 zł 

od mieszkańca na jeden rok. Oprócz tego będziemy na pewno dopłacać, choć 

mamy nadzieję, że będą to kwoty porównywalne z tymi ponoszonymi do tej pory.  

 

Wojdacz Piotr – Kiedy uchwała po raz pierwszy trafiła do porządku obrad Sesji, 

mówiono o tym, że transport będzie zapewniony do centrum gminy. Transport z 

pozostałych miejscowości będziemy musieli samofinansować? Czy poruszono ten 

temat na konwencie Wójtów? 

 

Wójt – Dobre pytanie. Uczestniczyłem w Sesji Rady Powiatu, kiedy prezentowano 

sporządzony plan transportu. Sporządzony został przez firmę z Wrocławia, która 

chyba nigdy nie była w terenie i nie widziała nawet sieci dróg. Plan zapewniał 

transport do centrów gmin. Dojazd do pozostałych miejscowości miały zapewnić 

sobie poszczególne samorządy. W tej chwili Powiatowo-Gminny Związek 

Komunikacyjny będzie ogłaszał przetargi dla każdej z gmin. Miały zostać 

uwzględnione uwagi zgłaszane przez poszczególne samorządy, choć wszystko 

musiało zostać zrobione rozsądnie. Staraliśmy się zachować dotychczasowy 

system transportu, choć nie jesteśmy pewni czy zaakceptuje to Związek. Cały 

2017 rok jest dla Związku czasem, w którym musi zorganizować wykonawców w 

poszczególnych gminach. Poszczególne trasy zostały podane wstępnie. Na pewno 

będą jeszcze stosowne konsultacje, w których będą uczestniczyć wszyscy 

zainteresowani. Nad całym planem pracuje wielu fachowców. Chodzi o to, by nie 

utworzyć wielu niepotrzebnych i kosztownych tras.  

 

Marek Kiełbasa - Statut Związku mówi o tym, że Związek będzie posiadał swoje 

mienie. Traktuje o tym § 40 Statutu. Proszę to wytłumaczyć. 



 

Wójt - Zawsze była mowa o tym, że w Związek wejdzie jasielski MKS, który 

dysponuje swoim mieniem. Nie wiem czy Związek nie będzie występował do 

poszczególnych Rad Gmin o dotacje. O szczegółach będziemy na pewno 

rozmawiać w najbliższym czasie.  

 

Marek Kiełbasa - Jakie linie są na tą chwilę zgłoszone do tworzonego planu? 

 

Wójt - Rozumiem, że chodzi o Gminę Osiek Jasielski.  

 

Marek Kiełbasa - Tak, chodzi o naszą Gminę. 

 

Wójt - Jest to Jasło - Dębowiec - Osiek Jasielski. Próbowaliśmy zgłosić drugą 

trasę: Dębowiec - Osiek Jasielski - Samoklęski - Nowy Żmigród. Nie wiem czy się 

uda ją wdrożyć. Podawaliśmy na razie linie, które funkcjonują do tej pory. 

Zgłosiliśmy jeszcze dwie dodatkowe trasy, ale nie jest realnym, aby zostały 

zaakceptowane przez Związek. My możemy ustalić większą ilość tras, ale musimy 

się liczyć z tym, że będziemy je musieli sami finansować. Rozliczenie będzie 

roczne. Musimy się zastanowić czy to będzie opłacalne. Oby się nie okazało, że 

finansujemy jakąś trasę, którą jeździ przykładowo dwie osoby.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś uwagi, pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowo – 

Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo – 

Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś uwagi, pytania? 

Nie ma  



Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie 

Jasielskim. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu  Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 

Jasielskim powołanej Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 

Jasielskim. 

 

Przewodniczący Rady - Proszę o zabranie głosu przez P. Sekretarz. 

 

Sylwia Twardzik - Przedmiotowa uchwała była już przedmiotem obrad Sesji w 

związku z pismem jakie wpłynęło od Wojewody Podkarpackiego dotyczącym 

zmiany swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej SPZOZ. Wójt został 

zobligowany do podjęcia formalnych czynności i przygotowania stosownej 

uchwały. W międzyczasie Wojewoda kontaktował się z SPZOZ, zwrócił się również 

z prośbą o przesłanie regulaminu Rady Społecznej SPZOZ. Więcej korespondencji 

na ten temat nie było.  

 

Marek Kiełbasa - To niepoważne, by co Sesję zajmować się tym tematem. 

Inaczej nie można tego nazwać jak partyjne przepychanki.  

 

Sylwia Twardzik - Wojewoda napisał, że wskazuje swojego nowego 

przedstawiciela. Nie uzasadniał dlaczego skład Rady SPZOZ wymaga zmiany.  

 

Albin Wierdak - Projekt w tej sprawie był przecież przygotowany. 

 

Sylwia Twardzik - Tak, stosowna uchwała była już przedmiotem obrad Sesji, 

jednak nie została przez Wysoką Radę przegłosowana.  

 



Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany 

składu  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Osieku Jasielskim powołanej Uchwałą Nr V/23/2015 Rady 

Gminy Osiek Jasielski z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie powołania 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Osieku Jasielskim. 

Czy są jakieś uwagi, pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany składu  Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Osieku Jasielskim powołanej Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Osieku Jasielskim. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

5 Radnych było ,,PRZECIW” 

8 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 

budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2016 roku dla Powiatu Jasielskiego na 

realizację zadania pn.: ,,Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1880R Załęże – Wola Dębowiecka. 

 

Przewodniczący Rady - Proszę P. Skarbnik o zabranie głosu. 

 

Wioletta Mikołajczyk - Uchwała została przygotowana w związku z pismem 

jakie wpłynęło ze Starostwa Powiatowego, w którym zwrócono uwagę, że w 

ramach realizowanego zadania istnieje możliwość wykonania większej długości 

chodnika w miejscowości Załęże. 

 

Wojdacz Piotr - Stanowisko Rady Powiatu było przedmiotem obrad ostatniej 

Komisji Budżetowej, która przychylnie się do niego ustosunkowała. Ponadto ze 

strony Radnych z miejscowości Załęże oraz P. Sołtysa padło zapewnienie, że 

potrzebna kwota pomniejszy ich fundusz sołecki.  

 



Wójt - Wysoka Rado, uważam, że to dobra decyzja. Kwota nie jest wysoka. 

Powinniśmy być wdzięczni, że dano nam taką możliwość. 

 

Mastej Stanisław - Zdecydowaliśmy, że przekazujemy odpowiednie środki, 

które zostaną przeznaczone na krawężniki oraz część kostki. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś uwagi, pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2016 roku dla Powiatu 

Jasielskiego na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa chodnika w ciągu 

drogi powiatowej Nr 1880R Załęże – Wola Dębowiecka. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

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

z dnia 29 grudnia 2015r. 

 

Wioletta Mikołajczyk - Dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę: 

25.423,41 zł. Kwoty wykazane w załączniku dotyczącym zwiększenia dochodów 

wynikają z otrzymanych pism Wojewody. Są to dochody z tytułu z utraconych 

dochodów ze zwolnień podatku od nieruchomości w parkach narodowych i 

rezerwatach oraz zwrot środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 

Kwota 1.500 zł to środki z wniosku prewencyjnego PZU. Kwota: 46.893 zł wynika 

z faktu pomniejszenia środków jakie przeznaczone zostały na remont drogi w 

Samoklęskach, na którą założono pulę 150.000 zł. Ostateczna faktura opiewała 

na kwotę 103.107 zł stąd pomniejszenie dochodów, które należało urealnić. W 

kolejnym załączniku dotyczącym zmiany wydatków mamy złożoną 

autopoprawkę, ponieważ część środków jakie zostały przekazane na drogi 

publiczne nie zostały wykazane a 8.000 zł zostały wykazane na par. 600630. 

Zostały także zwiększone środki na usuwanie klęsk żywiołowych oraz 

administrację. Zwiększono także wydatki na pomoc społeczną. W jednym z 

rozdziałów macie Państwo zwiększenie o kwotę 2.500 zł. Są to stypendia dla 



uczniów, które wypłaca GOPS. Załącznik nr 3 to Plan przychodów i kosztów GZK, 

gdzie zwiększeniu uległy wpływy z usług świadczonych przez GZK.  

 

Wojdacz Piotr – Wszystkie dochody i wydatki były analizowane przez Komisję 

Budżetową, które jednogłośnie je zaakceptowała.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś uwagi, 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 2015r. 

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 – Czy są jakieś wnioski? 

 

Wioletta Mikołajczyk – Chciałam przypomnieć Sołtysom, że ustawa o funduszu 

sołeckim nakłada na państwa obowiązek przedłożenia do 30 września wniosku o 

rozdysponowanie funduszu sołeckiego wraz z protokołem z zebrania wiejskiego.  

 

Albin Wierdak – Ale zebrania wiejskie się odbyły. 

 



Wioletta Mikołajczyk – Do dnia dzisiejszego wpłynęły dwa protokoły, co nie 

znaczy, że w pozostałych sołectwach nie odbyły się zebrania wiejskie.  

 

Wójt – Pamiętają Państwo jak P. Grabarek oraz P. Strugała pisali pisma zarówno 

do Rady Gminy jak i poszczególnych komisji. Dzisiaj jest tak, że jeśli się kogoś 

oskarży można głosić kłamliwe rzeczy a jeśli ktoś jest uniewinniony, nie ma kto 

tego pokazać. Niektóre media milczą. Można powiedzieć tak jak to stwierdził 

prokurator generalny: dzisiaj prawo stoi za oszustem a nie za osobą niewinną, ale 

może i to się rozstrzygnie. Czytaliśmy wyrok z 26 kwietnia br. na Sesji. P. 

przedsiębiorca odwołał się od tamtego wyroku. Mamy wyrok sądu apelacyjnego w 

Rzeszowie podtrzymujący w mocy wyrok w pierwszej instancji. Paradoksem jest 

ta cała sprawa. Na Dniach Osieka rozmawiałem z P. Stanisławem Grzywaczem 

prosząc go o umieszczenie na swoim portalu wyroku jaki zapadł w pierwszej 

instancji. P. Grzywacz odpowiedział, że to przecież jest nieciekawe. Mamy słynną 

gazetę ,,Fakty Jasielskie”, która pisze różne rzeczy, z którymi się czasem nie 

zgadzamy i też nie może czegoś takiego napisać. Trochę to przykre, ponieważ nie 

można w żaden sposób przekazać mieszkańcom informacji. Mamy zamiar zwrócić 

z prośbą o zamieszczenie wyroku do portalu: www.zaleze.com. Poproszę P. 

Sekretarz o odczytanie wyroku, co będzie odpowiedzią na te fałszywe pisma, które 

musieliście rozstrzygać na Komisji Rewizyjnej pisane przez P. Grabarka oraz P. 

Strugałę.  

 

P. Sekretarz , Sylwia Twardzik odczytała wyrok z dnia: 21 lipca 2016 roku 

Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.  

 

Wójt – Wszyscy ponosimy koszty takich spraw. Niejednokrotnie słyszymy w 

telewizji o zwolnieniach na rzecz Skarbu Państwa. Cóż to innego jak nie na rzecz 

podatników. Podatnicy muszą za takie sprawy płacić. Ta rozprawa trwała 2 lata. 

Ogromne koszty zostały poniesione. Chciałem wrócić do wcześniejszej sprawy i 

powiedzieć czy się zgadzam z wyrokami czy też nie. Uważam, że w Polsce jest 

coraz lepiej jeśli chodzi o sprawiedliwość, ale jest jeszcze dużo do zrobienia w tej 

dziedzinie.  

http://www.zaleze.com/


Korzystając z okazji chciałem wszystkich Państwa zaprosić na uroczystość nadania 

herbu Gminie Osiek Jasielski, która odbędzie się 16 października. Rozpoczęcie 

zaplanowano o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury.  

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski?  

Nie ma  

 

Protokołowała: 

Małgorzata Matuszyk 

 

 


