
 

Protokół Nr XXIV/2016 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 28 października 2016 roku 

 

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

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

obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarza oraz P. Skarbnik. 

 

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 Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski, 

2.  Wierdak – Osiek Jasielski   

3. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski 

4. Piotr Wojdacz – Samoklęski 

5. Władysław Świątek - Czekaj 

6. Danuta Czajkowska – Mrukowa 

7. Daniel Socha -  Mrukowa 

8. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

9. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

10.Kazimierz Wygonik – Załęże 

11.Stanisław Mastej – Załęże  

12.Zbigniew Mróz – Świerchowa 

13.Marek Kiełbasa – Świerchowa 

14.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

15.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

 

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. Piotr Rostek – Sekretarz Gminy 

6. Wioletta Mikołajczyk – 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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia 

komunalnego położonej w Czekaju.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy 

Osiek Jasielski w 2016 roku dla Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Osiek 

Jasielski w 2016 roku  Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. 

9. 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. 

10. Interpelacje radnych. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. 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 protokołów z poprzednich Sesji. 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado protokół z Sesji Nr XXII/2016 oraz 

XXIII/2016 były umieszczone w BIP-ie. Były również dostępne w Urzędzie Gminy 

w biurze obsługi Rady Gminy.  

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z Sesji Nr XXII/2016? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr XXII/2016? 

Kto jest za przyjęciem z protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z Sesji Nr XXIII/2016? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr XXIII/2016? 

Kto jest za przyjęciem z protokołu? 

14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

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 Sesjach 

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 wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości mienia komunalnego położonej w Czekaju.  

 

Wójt – Wysoka Rado, dyskutowaliśmy kilkakrotnie na temat działki  

w miejscowości Czekaj. Sprawy w końcu ruszyły do przodu. Sołtys wsi na 

ostatnim wrześniowym zebraniu wiejskim podjął dyskusję na temat z 



mieszkańcami Czekaja. Pozytywnie zaopiniowano kwestię przekazania do 

sprzedaży nieruchomości wraz ze znajdującym się na niej budynkiem. 

Opracowano operat szacunkowy i sporządzono dzisiejszą uchwałę. Jeśli zostanie 

zatwierdzona, opublikujemy wykaz nieruchomości a następnie ogłosimy przetarg. 

Operat wartości rynkowej nieruchomości opiewa na kwotę 30.100 zł.  Jest to cena 

netto. Działka liczy 13 arów, na której znajduje się budynek po dawnej szkole.  

 

Władysław Świątek – Zebranie wiejskie wyraziło zgodę na sprzedaż, jednak 

zaznaczono w protokole, by środki pochodzące ze sprzedaży trafiły do danej 

jednostki pomocniczej. Tak mówi ustawa o samorządzie gminnym i taki jest zapis 

w protokole.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości mienia komunalnego położonej w Czekaju. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 

budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2016 roku dla Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Skarbnik 

 

Wioletta Mikołajczyk – Uchwała wynikła stąd, iż Urząd Marszałkowski 

poinformował nas, że będzie realizowane zadanie inwestycyjne polegające na 

odnowie odcinka drogi wojewódzkiej. Część tego zadania będzie realizowana na 

terenie miejscowości Samoklęski. Oszacowano, że koszt odnowy remontowanego 

odcinka drogi wyniesie 260.000 zł. Negocjacje wkładu finansowego ze strony 

Gminy trwały jakiś czas. Ustaliliśmy, że dofinansowanie z ramienia Gminy 

wyniesie 10.000 zł.  

 



Wojdacz Piotr – Uchwała była szczegółowo zreferowana przez P. Skarbnik na 

ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowej, która jednogłośnie zaopiniowała ją 

pozytywnie.   

 

Daniel Żarnowski – Co stanie się w sytuacji gdy nie dopłacimy tych 10.000 zł? 

Czy Urząd Marszałkowski wycofa się wówczas z przedsięwzięcia a może  

inwestycja zostanie przeniesiona na inną Gminę?  

 

Wójt – Ja też się nie zgadzam z takimi rzeczami. Przypomnijmy sobie kiedy 

Gmina do drogi powiatowej dopłaciła 1.700.000 zł. Widzimy wszyscy jaka to jest 

kolosalna różnica. Wykonaliśmy remont trzech mostów, zmiana nawierzchni i 

długie odcinki chodników dla poprawy bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że 

remontowana droga wojewódzka służy w dużej mierze również mieszkańcom. 

Wszyscy jeździmy w stronę Gorlic czy Nowego Żmigrodu. Jest to jeden z gorszych 

odcinków drogi wojewódzkiej na terenie całego Powiatu. To nie jest prosta 

sprawa. Zarząd Województwa Podkarpackiego ma szereg innych ważnych zadań, 

choć daje się zauważyć, że jest bardzo przychylny. Nigdy nie będziemy 

inwestorem tego zadania, ponieważ nie stać nas na to. Nie będziemy przejmować 

kolejnej drogi. Informowałem o tym na posiedzeniu Komisji Budżetowej, że 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje na tej drodze remont dwóch 

mostów. Jeśli nie przekazalibyśmy tych środków pokazalibyśmy to, że nie zależy 

nam na tej inwestycji, co nie jest prawdą. To bardzo zły odcinek drogi 

wojewódzkiej. Myślę, że na dobry początek współpracy warto te środki przekazać.  

 

Władysław Świątek – Inwestycja obejmuje 600 metrów drogi. Co z chodnikami, 

które miały powstać wzdłuż tej drogi 10 lat temu? 

 

Wójt – Nie wiem czy wszyscy wiedzą o tym, że Zarząd Województwa 

Podkarpackiego podjął uchwałę o realizowaniu zadań drogowych tylko z udziałem 

funduszy odpowiednich samorządów. Projekt na wykonanie chodnika wzdłuż 

drogi w Samoklęskach już był opracowany jednak nie mieliśmy przychylności 

zarządu Województwa Podkarpackiego. Ówczesna koalicja PO-PIS nie chciała 

słyszeć o chodniku w Samoklęskach. Zaproponowano nam wówczas 

dofinansowanie inwestycji w 20 czy 30 %, ale nie było nas na to stać. Sprawa 

chodników w miejscowości: Samoklęski jest kwestią bardzo ważną. Podobną 



sytuację mieliśmy w Pielgrzymce, choć tam wykonaliśmy kawałek chodnika i 

zatoczki autobusowe ze środków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2016 roku dla 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu 

Gminy Osiek Jasielski w 2016 roku  Szpitalowi Specjalistycznemu w 

Jaśle. 

 

Wioletta Mikołajczyk – 5 października wpłynęło do tutejszego pismo 

informujące O ustaleniach jakie zapadły na Konwencie Wójtów, gdzie zapadła 

decyzja o dofinansowaniu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zakupu sprzętu 

medycznego w wysokości 1,5 zł od każdego mieszkańca. Jednocześnie wnoszą o 

podjęcie stosownej uchwały w najbliższym terminie. Na wczorajszym posiedzeniu 

Komisji Budżetowej i przeanalizowaniu większości aspektów tej sprawy podjęto 

decyzję o obniżeniu dotacji do kwoty 1 zł od każdego mieszkańca.  

 

Piotr Wojdacz – Po przeanalizowaniu całej sprawy Komisja Budżetowa 

zdecydowała, że będziemy partycypować w kosztach zakupu sprzętu 

medycznego, ale nie w zaproponowanej wysokości. Nasze możliwości finansowe 

są ograniczone a Konwent Wójtów nie jest organem, który może nas do czegoś 

zobligować. Musimy patrzeć na nasze możliwości. Komisja podjęłą decyzję o 

przekazaniu dotacji w wysokości 1 zł od mieszkańca.  

 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 



Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z 

budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2016 roku  Szpitalowi 

Specjalistycznemu w Jaśle. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 9 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 – Zmiany budżetowe obejmują: 

- zmiana kwoty dotacji na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala 

Specjalistycznego w jaśle z kwoty 8.109 zł do kwoty 5.406 zł,  

- wzrost dochodów o 199 zł – to środki na wyprawkę dla dzieci 

niepełnosprawnych, 

- zmiana kwoty na drogach publicznych powiatowych – to kwota jaką 

otrzymaliśmy z Powiatu na podstawie porozumienia zawartego w 2010 roku, 

- kwota 10.000 zł to dotacja na remont drogi wojewódzkiej. 

 

Piotr Wojdacz – Wszystkie zmiany zostały przez P. Skarbnik szczegółowo 

omówione. Komisja zaopiniowała je pozytywnie.  

 

Świątek Władysław – Te środki, które otrzymaliśmy od Powiatu są 

przeznaczone na zimowe utrzymanie remontowanej drogi powiatowej? 

 

Wioletta Mikołajczyk – Tak, w mojej ocenie są to środki otrzymane na zimowe 

utrzymanie drogi powiatowej.  

 

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 2015r. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 



Ad. 10 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 11 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Piotr Rostek – W dniu wczorajszym otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego 

informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych. Uwagi dotyczą sporej 

liczby Radnych. Z każdym indywidualnie będzie się kontaktować P. Monika 

Władyka.  

Przewodniczący Rady odczytał pismo P. Andrzeja Stachurskiego 

skierowane do Rady Gminy Osiek Jasielski wzywające do podjęcia 

uchwały w sprawie powołania do składu Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nowego przedstawiciela 

Wojewody Podkarpackiego.  

 

Przewodniczący Rady – Stosowna odpowiedź zostanie przygotowana. Prosiłem 

o to P. Sekretarza.  

 

Piotr Rostek – To było pierwsze pismo, które trafiło do mnie na biurko po objęciu 

stanowiska Sekretarza. Z tego co się orientowałem Rada Gminy zajmowała się tą 

sprawą dwukrotnie, dlatego w mojej ocenie, nie można zarzucić braku czynności.  

 

Marek Kiełbasa – Proszę o zorganizowanie zebrania wszystkich Sołtysów z uwagi 

na to, że mamy nową P. Skarbnik i nowego P. Sekretarza. Zmianie uległy zasady 

podejmowania decyzji odnośnie wykonywania pewnych inwestycji przez Sołtysów. 

Chodzi o to, by każdy z nas wiedział na jakich zasadach realizujemy pewne 

inwestycje, by nie dochodziło do nieporozumień i niedomówień. 



Wójt – Rozmawialiśmy na poprzednich Sesjach o tym przykładowo jak 

rozdysponować środki z funduszu sołeckiego. Nie są to proste sprawy. Takie 

spotkanie to bardzo dobra inicjatywa. Jak najbardziej możemy zorganizować takie 

spotkanie. Wiem, że nowa P. Skarbnik miała uwagi dotyczące protokołów z zebrań 

wiejskich, na których rozdysponowaliście fundusze sołeckie. Najprawdopodobniej 

takie spotkanie zorganizujemy na początku przyszłego roku budżetowego. Musimy 

dać czas nowej P. Skarbnik, która ma wiele rzeczy jeszcze do uporządkowania. 

Oby nie było sytuacji, w której Sołtys przynosi rachunek a jednocześnie nie ma 

zlecenia. Niejednokrotnie zdarza się również, że przeznaczenie środków na jakiś 

cel zapisane w protokole jest potem trudne do rozliczenia i zaksięgowania. Za 

chwilę będzie kontrola i kto będzie odpowiedzialny jak nie Wójt.  

 

Władysław Świątek – Wracając jeszcze do przepisów dotyczących tworzenia 

funduszu sołeckiego warto zwrócić uwagę na to, że  wniosek o środki z funduszu 

może złożyć albo sam Sołtys, albo 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa. Jeśli w 

zebraniu wiejskim bierze udział 14 mieszkańców nie mają możliwości złożenia 

takiego wniosku.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma  

Na tym zakończono obrady Sesji.  

 

Protokołowała: 

Lucyna Brocławik 

 


