
 

Protokół Nr XXV/2016 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 29 listopada 2016 roku 

 

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

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

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

Rączkę – kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim.  

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

     Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest  15 

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 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 likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy 

Osiek Jasielski – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego 

Szkół w Osieku Jasielskim. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2017 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1m3 odprowadzonych ścieków. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody w 2017 roku. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi na 2017 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 2015r. 



14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Gminy 

Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

15.Interpelacje radnych. 

16.Wolne wnioski i zapytania. 

17.Zakończenie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są  jakieś wnioski? 

 

Wioletta Mikołajczyk – Składam wniosek o wycofanie pkt.: Podjęcie uchwały  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 

grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Osiek Jasielski i wprowadzenie dodatkowej uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XXIV/158/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek P. 

Skarbnik o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

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

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek P. Skarbnik o wprowadzenie  

do dzisiejszego porządku obrad dodatkowej uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XXIV/158/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie zmieniony 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 był 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 ostatniej Sesji? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr XXIV/2016? 

Kto jest za przyjęciem z protokołu? 

12 Radnych było ,,ZA” 

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO 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 likwidacji jednostki organizacyjnej 

Gminy Osiek Jasielski – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Osieku Jasielskim. 

 

Piotr Rostek – Wysoka Rado, konieczność podjęcia tej uchwały jest wymuszona 

poprzez zmiany w prawie oświatowym i przepisach ustawy o samorządzie 

gminnym. Gminy miały tutaj dwie drogi: albo przekształcenie GZAS-u w tzw. 

Centrum Usług Wspólnych co jednak ma sens tylko w przypadku dużych 

jednostek obsługujących, albo likwidację jednostki i przejęcie pracowników wraz 

z ich zadaniami przez Urząd Gminy. Pracownicy będą  wykonywali dokładnie te 

same czynności jak do tej pory. Projekt uchwały był poddany opinii działających 

w naszych szkołach ZNP, które nie wnoszą uwag a wyrażają nawet satysfakcję, 

że wszyscy pracownicy zostaną zatrudnieni. Moja prośba dotyczy zapisów § 2 



ust.1, w którym jako osobę odpowiedzialną za wykonanie likwidacji  jednostki 

wyznacza się Wójta Gminy Osiek Jasielski a nie p.o. Kierownika Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Osieku Jasielskim.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie likwidacji jednostki 

organizacyjnej Gminy Osiek Jasielski – Gminnego Zespołu Ekonomiczno 

– Administracyjnego Szkół w Osieku Jasielskim. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”. 

 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Marek Kiełbasa – Proszę o to, by w punkcie: Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży – doposażenie świetlic wiejskich w niezbędny sprzęt, wynagrodzenie 

dla osób sprawujących opiekę nad świetlicami” zamieścić zapis, iż kwota 8.000 zł 

zostanie podzielona po 1.000 zł na każde sołectwo.  

 

Wójt – Proszę wziąć pod uwagę to, że nie w każdej miejscowości występuje 

świetlica. Nie możemy wskazywać w taki sposób. Te środki mają służyć dzieciom i 

młodzieży. To Komisja zdecyduje na co zostanie przeznaczona wskazana w 

programie pula. Nie możemy wyręczać Komisji.  

 

Marek  Kiełbasa – Tak, ale jako Rada Gminy możemy nadać określony tryb 

temu konkretnemu punktowi.  



 

Piotr Rostek – Wysoka Rado, proszę zwrócić uwagę na to, że w tym konkretnym 

rozdziale wskazanym przez P. Sołtysa, są wymienione zadania a nie ich 

beneficjenci. Powoływana Komisja też posiada określone kompetencje, które 

polegają m.in. na dysponowaniu środkami. Wniosek o wykorzystanie środków z 

funduszu profilaktycznego jest kierowany do Komisji i to ona ocenia czy jest 

zgodny z przeznaczeniem czy nie. Dlatego uważam, że zapis zaproponowany 

przez P. Sołtysa mógłby zostać zakwestionowany przez organy nadzoru, że Rada 

Gminy wkracza w kompetencje innego organu, którym jest Komisja.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Czy Radny Kiełbasa podtrzymuje swój wniosek? 

 

Marek Kiełbasa – Tak, podtrzymuję. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek 

Radnego Kiełbasy o rozpisanie kwoty 8.000 zł przeznaczonej na doposażenie i 

prowadzenie świetlic wiejskich, po 1.000 zł na każde sołectwo.  

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

4 Radnych było ,,ZA” 

8 Radnych było ,,PRZECIW” 

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

 

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Osiek Jasielski na 2017 rok. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

12 Radnych było ,,ZA” 

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”. 

 

 

 



Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Marek Rączka – Gminny Zakład Komunalny opracował taryfy na 2017 rok, na 

które składają się: gospodarka ściekowa oraz gospodarka zaopatrzenia w wodę. 

Planowane koszty na 2017 rok wynoszą: 495.401,00 zł i są większe o 2.000 zł w 

stosunku do ubiegłego roku. Jest to spowodowane głownie wzrostem kosztów 

ogólnych utrzymania oczyszczalni. Oczyszczalnie zostały oddane do użytku w 

2010 roku. Niektóre zadania wykonujemy sami jak np. utylizacja osadu. Mamy 

dwie opcje jeśli chodzi o zagospodarowanie skratek. Możemy je albo oddać do 

spalarni, albo na paliwo alternatywne, które jednak wiąże się z większymi 

kosztami i koniecznością  wykonania wymaganych badań. Gospodarska 

wodociągowa przyniosła nam w tym roku wiele awarii. Dwa tygodnie temu 

wykonywaliśmy odmulanie studni głębinowych. Zakupiliśmy trzy nowe pompy 

głębinowe. W przyszłym roku będziemy mieć obowiązek wykonania badań 

radiologicznych, które zostały wprowadzone. Ich koszt to około 2.500 zł. Ogólny 

wzrost kosztów na gospodarce wodociągowej w stosunku do roku ubiegłego 

wynosi 8%.  

 

Taryfa na wodociągu jest podzielona na dwie grupy. Na Załężu proponowany 

wzrost wynosi 0,94 zł na mieszkańca, na Mrukowej planujemy wzrost o 0,27 zł 

na mieszkańca. Są to kwoty brutto.  

 

Mastej Stanisław – Czy ma Pan wyliczone ile ta podwyżka wyniesie kwotowo? 

 

Marek Rączka – Nie mam tego wyliczone, aczkolwiek koszty ogółem na 

gospodarce wodociągowej wzrastają o 8% czyli o niecałe 10.000 zł.  

 

Mastej Stanisław – Rozumiem, że zaproponowana podwyżka ma zostać w 

całości pokryta przez mieszkańców.  

 

Marek Rączka – Tak. Proszę zdawać sobie sprawę z tego, że w tym roku mamy 

przekroczenie o  11.000 zł. Są to środki wydatkowane na awarie, z którymi 

borykamy się w zasadzie od maja. Oszczędzamy na wszystkim na czym możemy. 

Udało się nam zmniejszyć straty na wodzie w Załężu. Z 90m3 zeszliśmy do 



niecałych 50m3. To bardzo dużo. Przeprowadziliśmy kontrole na wodociągach, w 

wyniku których parę osób zostało ,,złapanych”. 

 

Piotr Wojdacz – Są faktycznie osoby, które były nielegalnie podpięte do 

wodociągu? 

 

Marek Rączka – Tak, były takie osoby. Miały miejsce dwie duże awarie. Jedna z 

nich znajdowała się naprzeciwko szkoły, druga miała miejsce obok Domu 

Ludowego. Po ich usunięciu pobór wody w ciągu doby spadł o 30 m3.  

 

Kazimierz Wygonik – Przy szkole awaria miała miejsce na głównym rurociągu, 

z którego woda przedostawała się do rowu melioracyjnego. Nikt się nie 

zorientował , ponieważ nie wybijało wody.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Kazimierz Wygonik – Nie można byłoby podwyższyć tej wody o połowę?  

 

Marek Rączka – Wysoka Rado, Gminny Zakład Komunalny opracował taryfy a 

w jakiej wysokości otrzymamy dotację zależy tylko i wyłącznie od Wysokiej Rady.  

 

Stanisław Mastej – Tak, ale to podwyżka rzędu 40%.  

 

Władysław Świątek – Na jakiej podstawie GZK Obciążył budżet OSP za pobór 

wody?  

 

Marek Rączka – Naliczona opłata wynika z przepisów ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w  wodę i odprowadzaniu ścieków, której art. 22 stanowi:  

,,Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen i 

stawek opłat ustalonych w taryfie za:  

1) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;  

2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;  

3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych”. 

 



Władysław Świątek – Rozumiem, ale z czego wynika wysokość tej opłaty? 

Macie jakiś licznik? 

 

Marek Rączka – To jest opłata abonamentowa.  

 

Wójt – Panie Radny sam Pan głosował nad taryfą, w której zawarta jest ta opłata. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Przychylam się do słów P. Kierownika GZK. 

Rzeczywiście ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i odprowadzaniu ścieków 

traktuje o tym, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę 

za wodę zużytą m.in.: na cele przeciwpożarowe. Opłata abonamentowa jest 

wskazywana co roku w taryfach, które Wysoka Rada zatwierdza uchwałą. W 

taryfach, które w tej chwili przyjmujecie opłata abonamentowa jest wskazana w 

tabeli A, grupa taryfowa 3, opłata abonamentowa netto wynosi 969 zł 

miesięcznie. Z czego natomiast wyniknęła kwota poruszona na zebraniu 

strażackim. Te faktury nie były nowością, gdyż od paru lat są wystawiane na 

gminę. Do tej pory to były koszty gminy. Problem pojawił się, ponieważ pracownik 

zaksięgował je obciążając budżet OSP. Faktura została zapłacona, ponieważ taki 

obowiązek wynika z ustawy, ale pozostaje kwestia prawnego wyjaśnienia, czy ma 

obciążać budżet gminy czy też budżet OSP. Jeśli okaże się, że ma obciążać gminę, 

kwota zostanie przeksięgowana na  stan OSP.  

 

Wójt – Nie wiem dlaczego tak się stało. Tym bardziej, że faktury od kilku lat 

obciążały budżet gminy. Mam nadzieje, że to tylko pomyłka pracownika. Każdy 

się może pomylić, choć to dość dziwne, że taka pomyłka zdarza się tydzień przed 

zarządem OSP.  

 

Janusz Brączyk – Chciałem odnieść się do wypowiedzi P. Sołtysa Wygonika. Jak 

to Pielgrzymka nie płaci za wodę? Dotacja jaką przekazujemy na GZK pochodzi z 

budżetu Gminy. Pielgrzymka płaci za wodę i z niej nie korzysta.  

 

Wygonik Kazimierz – Zawsze Radny z Pielgrzymki ma jakieś pretensje. Proszę 

powiedzieć ile sołectwo Pielgrzymka wnosi do budżetu a ile wieś Załęże.  

 



Wojdacz Piotr – Temat taryf był poruszany na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Budżetowej, która nie jednogłośnie aczkolwiek pozytywnie ją zaopiniowała. Byli 

Radni, którzy negatywnie ją ocenili, choć większość członków zrozumiała, że 

pewne koszty utrzymania wodociągów są nieuniknione, tym bardziej biorąc pod 

uwagę koszty remontów i napraw jakie wystąpiły w roku bieżącym. Były 

przekroczone o 11.000 zł. Komisja biorąc pod uwagę wszystkie ,,za” i ,,przeciw”, 

zaopiniowała zaproponowane taryfy pozytywnie.  

 

Mastej Stanisław – Wysoka Rado, składam formalny wniosek, by 

zaproponowaną podwyżkę obniżyć o połowę.  

 

Przewodniczący Rady – W tej chwili podejmujemy uchwałę w sprawie taryf. 

Uchwała o dopłacie do wody jest nieco później w porządku obrad.  

Czy są pytania? 

 

Marek Kiełbasa – We wniosku o zatwierdzenie taryf znajduje się zapis, który 

mówi, że środki obciążające gminę przez GZK z tytułu dzierżaw będą gromadzone 

i będzie z nich tworzony majątek. Co się działo z tymi środkami w 2016 roku?  

 

Wójt – Trochę mnie Pan zaskoczył tym pytaniem, które powinno być skierowane 

do byłego P. Skarbnika. Nowa P. Skarbnik musi się zapoznać z tą sprawą i 

odpowiemy Panu na to pytanie na następnej Sesji. Jest to na pewno związane z 

projektem jaki realizowaliśmy z Funduszu Spójności.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

13 Radnych było ,,ZA” 

2 Radnych było ,,PRZECIW” 

 

 

 



Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

 

Władysław Świątek – Jaki odsetek ludzi odwozi ścieki do oczyszczalni?  

 

Marek Rączka – W taryfie mamy zapis, że ścieki dowożone wyniosły 414 m3. 

Została podjęta uchwała o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w której 

zawarto zapis, iż każdy mieszkaniec ma obowiązek dwukrotnie w ciągu roku 

odwieść swoje ścieki do oczyszczalni. Jako GZK wysyłamy zapytanie o użyczenie 

sprzętu do transportu do trzech wykonawców. Przyjmujemy najniższą ofertę. 

Gminę dzielimy na dwie strefy: I strefa – do 3km – dolne miejscowości – 60,19 

zł/1 kurs, II strefa od 3 km do 8 km – górne miejscowości – 78,71 zł/1 kurs. Są 

to stawki netto. Do tego należy doliczyć 12,85 zł za 1m3 opróżnionych ścieków.  

 

Mastej Stanisław – Czy istnieje przepis, który zmuszałby każdego z 

mieszkańców, którzy nie posiadają kanalizacji, by okazał się dowodem 

potwierdzającym wywóz ścieków do oczyszczalni? 

 

Piotr Rostek – Istnieje regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy będący prawem miejscowym uchwalonym przez Wysoką Radę w formie 

uchwały. Tam mamy zapis o wywozie ścieków przez osoby posiadające zbiorniki 

bezodpływowe. Nie możemy jednak wymusić na takim mieszkańcu wywozu 

ścieków do oczyszczalni, skoro on je wykorzystuje do celów gospodarskich. Tak 

naprawdę nie można wywozić szamba na swój użytek rolny jeśli zawiera 

detergenty. W dzisiejszych czasach nie ma ścieków, które by je nie zwierały. 

Miałem z takimi sprawami nieco do czynienia i wiem, że pewne instytucje jak 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze maja na ten temat zupełnie inne zdanie. 

Włożyłem w to wiele energii, jednak tak naprawdę nie przyniosło to żadnego 

efektu. W rezultacie tworzymy pewne prawo, ale jego egzekwowanie jest zupełnie 

inne.  

 

Marek Kiełbasa – Pewien czas temu przyjęliśmy regulamin, który wskazywał na 

obowiązek dwukrotnego w ciągu roku wywozu ścieków w przypadku zbiorników 



bezodpływowych. Kontroli w tym zakresie może dokonać tylko i wyłącznie Wójt. 

Zostawmy ten temat w spokoju. To tylko dobra wola Radnych i Wójta, że nie 

dokonują tych kontroli, ponieważ mieszkańcy nie wywożą ścieków zgodnie z 

zapisami regulaminu i wszyscy o tym doskonale wiemy.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1m3 odprowadzonych 

ścieków. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie dopłat do 1m3 

odprowadzonych ścieków. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

12 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny był ,,PRZECIW” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody  

w 2017 roku. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Stanisław Mastej – Stawiam formalny wniosek o wprowadzenie podwyżki opłaty 

za 1 m3 wody w wysokości 0,60 zł zamiast proponowanej 0,94 zł. Mówię w tej 

chwili o strefie I czyli Załężu. Nie wiem jakby to wyglądało procentowo. 



 

Przewodniczący Rady – W tej chwili Gmina dopłaca do strefy I. – 70% a do 

strefy II. – 30%.  

 

Marek Rączka – Wprowadzona podwyżka o 0,94 zł za 1 m3 wody spowoduje 

wzrost wpływów do budżetu o niecałe 10.000 zł czyli 8% w porównaniu z rokiem 

ubiegłym.  

 

Piotr Wojdacz – W tej chwili dopłata do 1 m3 wody wynosi 2,54 zł w strefie I. 

oraz 0,85 zł w strefie II. Partycypowanie budżetu Gminy w kosztach  w 

poszczególnych strefach też daje ogromną różnicę.  

 

Wygonik Kazimierz – Jakie są stawki na ościennych Gminach? 

 

Marek Rączka – Koszt 1 m3 wody pokrywany przez mieszkańca wynosi: 

 W Gminie Skołyszyn – 4,30 zł, 

 W Gminie Jasło – 4,64 zł, 

 W Gminie Dębowiec – 3,50 zł, 

 W Gminie Krempna – 4,15 zł, 

 W Gminie Kołaczyce – 4,95 zł, 

 W Gminie Nowy Żmigród – 3,48 zł, 

 W Gminie Osiek Jasielski – Załęże: 3,47 zł, Mrukowa: 1,67 zł.  

Mamy najniższe stawki za wodę z całego Powiatu.  

 

Przewodniczący Rady – Czy Radny Mastej podtrzymuje swój wniosek? 

 

Mastej Stanisław – Tak, podtrzymuję. Wnioskuję o wprowadzenie podwyżki 

opłaty za wodę pokrywaną przez mieszkańca o 0,60 zł, a nie o zaproponowane 

0,94 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Jeśli zwiększymy wysokość dopłaty finansowanej przez 

Gminę dojdziemy do sytuacji, w której do strefy I. czyli Załęża będziemy dopłacać 

90%, a do strefy II. czyli Mrukowej będziemy dopłacać 10%.  

 



Wójt – Woda jest czymś drogocennym, ale trochę nie szanujemy tej wody. Jeśli 

coś kosztuje, to człowiek zastanowi się nad tym i przede wszystkim o to dba. 

Mamy najtańsze opłaty za wodę w Powiecie. Zbliżone stawki mają Krempna i 

bodajże Dębowiec. Nie robimy tej podwyżki co roku. Każdy z tych wodociągów 

generuje inne koszty. W Mrukowej są mniejsze koszty utrzymania wodociągu. 

Stąd bierze się ta różnica. Wiem, że każda podwyżka nie jest dla nikogo 

korzystna, ale w tym wypadku jest naprawdę nieunikniona. Dobrze, że 

dyskutujemy na ten temat, ale przede wszystkim  weźcie pod uwagę to, że mamy 

najtańszą wodę w Powiecie Jasielskim. Nie raz rozmawiałem z P. Kierownikiem. 

niejednokrotnie miał dość GZK. Pracowników też musimy utrzymać. Są to 

naprawdę osoby z doświadczeniem. Nie są to jakieś wygórowane wynagrodzenia. 

Maja na stanie samochód, który za jakiś czas będą musieli wymienić. Też musimy 

się zastanowić nad dotacją dla nich. Skąd mają wsiąść takie środki? Gdyby mieli 

swój sprzęt mogliby świadczyć dodatkowe usługi. Jeśli zarobią świadcząc usługi, 

nie będziemy mieli problemu z tego rodzaju podwyżką. To nie jest nie wiadomo 

jaka podwyżka. Na innych Gminach jest taniej.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Zapoznałam się wnioskiem o zatwierdzenie taryf. 

Przeanalizowałam koszty i przychody. Uważam, że zastosowano tu podejście 

racjonalne. Koszty, które były do przewidzenia zostały wykazane w stopniu 

minimalnym.  Wysoka Rado, jeśli przychylimy się do wniosku o zmniejszenie 

opłaty za wodę uiszczanej przez mieszkańców, musimy się liczyć z tym, że 

powstałą różnicę będziemy musieli pokryć z jakiejś puli.  

 

 

Przewodniczący Rady – Mieszkańcy Mrukowej mogą mieć również pretensje o 

to, że są nierówno traktowani. Trzeba zrozumieć pewne rzeczy. W Mrukowej są 

niższe opłaty ponieważ koszt zaopatrzenia w wodę jest niższy. Mamy wodę pod 

własnym ciśnieniem.  

 

Marek Kiełbasa – Rozumiem Radnych z Załęża. Jeśli weźmiemy pod uwagę 

dopłatę 1,00 zł do ścieków i 1,00 zł do wody to w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca za okres kwartału poniesiemy dodatkową opłatę w wysokości około 

60,00 zł. To jest duże obciążenie.  

 



Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie dopłat do 1m3 

odprowadzonych ścieków. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

12 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny był ,,PRZECIW” 

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

 

Ogłoszono przerwę. 

Obrady Sesji zostały wznowione.  

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. 

 

Monika Władyka – Wysoka Rado, program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na 2017 rok, podobnie jak w latach ubiegłych jest przyjmowany 

w formie uchwały. Taki obowiązek wynika z zapisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Program podlegał konsultacjom 

społecznym, które polegały na umieszczeniu go na stronach BIP Urzędu Gminy. 

Każdy mógł wnieść swoje uwagi dotyczące programu wykorzystując do tego celu 

udostępniony formularz.  Program jest w identycznej postaci jak w roku 

ubiegłym. Pula środków do wykorzystania w 2017 roku również wynosi 18.000 

zł.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

 

 

 



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 2015r. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Zmiany jakie zostały Państwu zaproponowane wynikają 

z niezbędności przesunięć środków w celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego 

funkcjonowania m.in.: Rady Gminy, Urzędu Gminy, to również zabezpieczenie 

pewnych środków, które potrzebne są na Domy Ludowe. To także zmiana 

polegająca na zabezpieczeniu wkładu własnego dla GOPS na wypłatę stypendiów. 

Są to środki pochodzące w 80% ze źródeł dotacyjnych, pozostała część stanowi 

wkład własny, który był sukcesywnie wprowadzany. Oprócz tego dokonano 

przesunięć środków, które wymagało utrzymanie obiektu sportowego i 

związanych z tym kosztów. Wprowadzone zmiany związane są również z decyzją 

jaka wpłynęła do tutejszego Urzędu dotyczącą rozłożenia na raty spłaty 

należności.  

 

Marek Kiełbasa – W jaki sposób została rozłożona ulga? Na jakie lata i kwoty?  

 

Wioletta Mikołajczyk – Ulga została podzielona na sześć rat. Termin zapłaty 

pierwszej raty w wysokości 105.020,00 zł przypada na dzień jutrzejszy. W 

kolejnych latach mamy zapłacić po dwie raty płatne zwykle do 31 maja i 30 

listopada w  2017 r. i 2018 r. Ostatnia rata będzie płatna w 2019 roku. Są to raty 

rzędu 100.000,00 zł.  

 

Wojdacz Piotr – Zmiany w budżecie dotyczą jedynie przesunięć. Nadchodzi 

koniec roku a więc i czas, by doszacować środki na działach, rozdziałach i 

paragrafach. Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie odniosła się do 

zaproponowanych zmian.  

 

 

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? 

13 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Osiek 

Jasielski Nr XXIV/158/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 

Wioletta Mikołajczyk – 29 listopada 2012 roku rada Gminy podjęła uchwałę w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Co 

roku obwieszczenie Ministra Finansów publikuje górne i dolne stawki graniczne, 

które powodują konieczność wprowadzenia określonych zmian. Tak też było i tym 

razem. Pracownik zajmujący się podatkiem od środków transportowych 

przeanalizował obwieszczenie, porównał z naszą uchwałą i okazało się, że przy 

samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów powyżej 

3,5 tony i poniżej 12 ton mamy stawkę 810,00 zł a obwieszczenie Ministra 

Finansów wskazuje na kwotę 804,30 zł. Z tego względu, że nie możemy 

przekroczyć górnej granicy, zaproponowana Wysokiej Radzie stawka wynosi 

800,00 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 

Osiek Jasielski Nr XXIV/158/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 15 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś interpelacje? 

 



Radny Marek Kiełbasa złożył na ręce Przewodniczącego Rady interpelację  

w sprawie zadania inwestycyjnego wskazanego w uchwale zebrania wiejskiego 

wsi Świerchowa z dnia 22.10.2016r.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne interpelacje? 

Nie ma 

 

Wójt – To nie interpelacja, a jedynie informacja w głównej mierze skierowana  

do Sołtysów. Jesteśmy po zakończonej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

która była ukierunkowana głównie na odśnieżanie dróg w miejscowościach: 

Mrukowa, Pielgrzymka i Zawadka Osiecka. Dla nas to bardzo dobrze, ponieważ 

każda kontrola wskaże na ewentualne nieprawidłowości.  Chciałbym, by Radni o 

tym wiedzieli, gdyż to zapewne dopiero początek. 2 lata do wyborów, więc takie 

zdarzenia będziemy mieć na pewno coraz częściej. Proszę się jednak tym nie 

przejmować. Kontrola nie wypadła źle. Chciałabym jedynie uczulić wykonawców 

na to, by szczególną uwagę poświęcili przy spisywaniu umów. Jeśli w umowie 

mamy zapis, iż wynagrodzenie będzie wypłacone na rachunek bankowy to tak ma 

być. Nie będzie wypłat gotówkowych w kasie. Wydłuży się czas oczekiwania na 

środki, ale nie będzie innej możliwości. Drugą kwestią wskazaną przez RIO jest 

potwierdzanie wykonania usługi. Nie ma gminnych koordynatorów. To Sołtysi 

odpowiadają za potwierdzenie wykonania usługi. To oni za to odpowiadają. Nie 

będzie żadnego koordynatora w Gminie, ponieważ taka osoba nie jest do niczego 

potrzebna. Nie jest w stanie samodzielnie sprawdzić sześciu czy siedmiu 

wykonawców jednocześnie.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Chciałam jedynie Państwu zwrócić uwagę na to, że 

istnieje jeszcze coś takiego jak karty czasu pracy.  Jest to bardzo dobre według 

mnie rozwiązanie. Jeśli zamawiacie wykonanie usługi i wiecie, że ponosicie pełną 

odpowiedzialność za to, pod czym się podpisujecie, miejcie również świadomość 

tego, że w każdej chwili możecie zostać sprawdzeni, skontrolowani czy poproszeni 

o osobiste złożenie wyjaśnień. Takie czynności może przeprowadzić nie tylko 

Urząd Gminy, ale również organa kontroli, które mogą wezwać osobę podpisaną 

pod danym dokumentem i zażądać wyjaśnień. Jeśli coś podpisujemy, miejmy 

podkładkę. Z tego też względu uważam, że wprowadzenie kart czasu pracy będzie 

bardzo dobrym rozwiązaniem. Sołtys na bieżąco będzie potwierdzał czas 



wykonania zamówionej usługi. Wszystko po to, by nam nie zarzucono 

nieracjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.  

 

Tadeusz Gumienny – Czy te karty będą składane miesięcznie? 

 

Wioletta Mikołajczyk – Widziałabym to miesięcznie, choć jeśli będzie jedna czy 

dwie godziny, nic się chyba nie stanie jeśli karta będzie obejmować dwa miesiące.  

 

Wójt – Miesięczne rozliczenie wynika z umowy. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Te informacje powinniście Państwo znać po to, by 

wiedzieć za co odpowiadacie, jaka to jest odpowiedzialność a przede wszystkim 

musicie zdawać sobie sprawę z tego, że gospodarujemy środkami publicznymi.  

 

Ad. 16 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Wygonik Kazimierz – W Załężu mamy dość długi kawałek chodnika, który 

przebiega wzdłuż drogi powiatowej. My to mamy odśnieżać i piaskować czy nie?  

 

Wójt – Właścicielem chodnika jest Powiat, dlatego nie możemy  swoich środków 

wydawać na ten cel. Funkcjonuje natomiast ustawa, która mówi, że jeśli chodnik 

przylega bezpośrednio do prywatnej posesji i nie jest oddzielony rowem,  

to właściciel posesji ma obowiązek go odśnieżyć.  

 

Władysław Świątek – Tylko, że ta ustawa jest tak samo respektowana jak ta  

o wywożeniu ścieków. Przepis prawny obowiązuje, ale nikt go nie respektuje.  

 

Wójt – Możemy skontrolować Czekaj pod tym względem na wniosek Sołtysa  

i wszystkich Radnych.  

 

Piotr Rostek – Drodzy Państwo, za kilka dni przejdziemy na nową stronę BIP. 

Gdyby się okazało kiedykolwiek, że nie możecie czegoś znaleźć, bardzo proszę  

o natychmiastowe przekazanie takiej informacji bezpośrednio do mnie.  

 



Przewodniczący Rady  odczytał wniosek złożony przez P. Józefa Dziadosz 

zam. Osiek Jasielski o kompleksowe wsparcie na założenie centralnego 

ogrzewania, wybudowanie nowej kuchni kaflowej oraz dobudowanie 

ganku.  

 

Do obrad Sesji dołączyła P. Józefa Romanek – Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim.  

 

Przewodniczący Rady -  Zapoznała się Pani z pismem jakie skierował do nas P. 

Józef Dziadosz. Proszę powiedzieć, czy GOPS w jakiś sposób udziela mu pomocy, 

świadczeń, wsparcia?  

 

Romanek Józefa – Jest to osoba samotnie gospodarująca, posiada miesięczny 

dochód w granicach 1.800 zł w tym dochody z gospodarstwa. Wysoka Rado, takie 

podania jakie P. Dziadosz skierował do Państwa u nas pojawiają się co tydzień. 

Kilkakrotnie odpowiadałam mu na te pisma. Pracownik socjalny był u P. Dziadosza 

i stwierdził, że nic złego się tam nie dzieje. GOPS nie dysponuje takim budżetem, 

by zamontować centralne ogrzewanie czy zabezpieczyć mu żądane wyposażenie, 

którego koszt wynosi około 30.000,00 zł. To nie jest podstawowe wsparcie dla 

osoby. Kilkakrotnie wysyłałam mu odmowy uzasadniając i motywując tak podjęte 

decyzje.  

 

Wójt – Czy może Pani środki publiczne wydatkować na takie zadania?  

 

Romanek Józefa – Nie mogę takich rzeczy robić.  

 

Wójt – Z tego co wiem, jakaś pomoc była mu udzielana. 

 

Romanek Józefa – P. Dziadosz pisał jednocześnie o wsparcie dodatkowe z uwagi 

na to, że jest to osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pomoc finansowa 

udzielana mu była średnio raz na kwartał w granicach 300-350 zł, czasem nawet 

częściej. 

 

 



Władysław Świątek – Mam pytanie do P. Wójta dotyczące wykorzystania 

funduszu sołeckiego przez miejscowość Czekaj. Byłem chyba trzy razy u P. Wójta. 

Za każdym jednak razem była inna decyzja, więc może powiem jak to wyglądało. 

W 2015 roku wykonywaliśmy roboty na drodze, których koszt przekraczał środki 

jakie mieliśmy do wykorzystania z funduszu sołeckiego. Byliśmy z tą sprawą u P. 

Skarbnika, który zapewnił, że faktura będzie zapłacona. Poprosiłem o pokrycie 

należności z dochodów z mienia komunalnego: najmu lokalu, w którym mieści się 

sklep oraz z wesel. To była kwota około 10.000 zł. Środki z funduszu sołeckiego 

z 2016 roku ,,trzymaliśmy” na zakup krzeseł do Domu Ludowego. Byłem w tej 

sprawie u P. Skarbnika w miesiącu maju, by uruchomić te środki i zrobić 

zamówienie na krzesła. P. Skarbnik zlecił P. Edycie formalne przygotowanie 

zamówienia na kwotę około 9.000 zł. Wójt tego zamówienia jednak nie podpisał. 

Okazało się bowiem, że wszystkie koszty jakie były poniesione w ubiegłym roku 

zostały pokryte ze środków funduszu sołeckiego i dostępna pula wynosi 4.000 zł. 

Na jakiej podstawie dokonano płatności z funduszu skoro nie wnieśliśmy do niego 

żadnych zmian?  

 

Wójt – Sam Pan sobie odpowiedział na to pytanie. Ile miał Pan środków na 

funduszu sołeckim w 2016 roku? 

 

Władysław Świątek – Ponad 11.000 zł.  

 

Wójt – Ile wyniosła faktura, która została zrealizowana w marcu czy kwietniu? 

 

Władysław Świątek – Tak, ale ona nie miała zostać pokryta ze środków 

funduszu.  

 

Wójt – A z czego? Wszystkie koszty uregulowano z puli funduszu sołeckiego. 

Zostało 4.000 zł i na taką kwotę podpisałem zamówienie na krzesła.  

 

Władysław Świątek – Zgodzę się z tym. Trudno. Na przyszłość będę 

ostrożniejszy. Zapytam z drugiej strony. Na jakiej podstawie zapłacił Pan 

rachunki za dokumentację na kanalizację w Czekaju, która do dzisiejszego dnia 

nie jest wykonana? Skoro tak się wszyscy trzymamy przepisów, na jakiej 

podstawie Pan zapłacił za część robót skoro nie ma pozwolenia na budowę? 



Zarzuci mi Pan teraz, że to ja wstrzymałem całą dokumentację nie składając 

podpisu. W tym momencie należało przerwać wszystkie prace a nie zrobić 

dokumentację, która nikomu do niczego nie służy.  

 

Wójt – Jak mogę o tym nie powiedzieć, skoro to Pan wstrzymał tą dokumentację? 

 

Władysław Świątek – Ja nie wstrzymałem dokumentacji tylko wstrzymałem 

pozwolenie przejścia przez działkę.  

 

Wójt – Pamięta Pan te słowa: Tak, wyrażam zgodę jeśli Rada Gminy z Wójtem 

mi to wydzierżawi. 

 

Władysław Świątek – Tak, oczywiście pamiętam. 

 

Wójt – Na dzień dzisiejszy działka jest wystawiona do sprzedaży. Jeśli Pan ją 

kupi, to wyrazi Pan zgodę? Dokumentacja jest, projekt jest. Ludzie czekają na tą 

kanalizację.  

 

Władysław Świątek – Mówiłem jasno i wyraźnie: podpiszę jeśli gmina mi to 

wydzierżawi. Jeśli ja to kupię to jakim prawem mam cokolwiek podpisywać? 

 

Wójt – Jest Pan Sołtysem i ma Pan dbać o dobro mieszkańców. Nie mogliśmy 

inaczej zrobić. Rozmawiał Pan z projektantem, uzgadniał Pan prace. Umowa była 

podpisana. Musiałem się z niej wywiązać.  

 

Władysław Świątek – Wycofałem swój podpis dlatego, ponieważ Wójt zmienił 

trasę przebiegu kanalizacji tłumacząc to tym, że musi dbać o finanse Gminy w 

związku z tym skrócił niektóre z odcinków. Mimo wycofania przeze mnie podpisu, 

prace były nadal wykonywane.  

 

Wójt – Dlaczego Pan nie powie o drugiej czy trzeciej wersji projektu? Chcieliśmy 

Pana obejść. Projektant jeździł nawet po Krempnej. Zależało Panu jedynie na 

tym, by pokazać, że kanalizacja jednak nie powstanie. Do tego tematu wrócimy 

na pewno, gdyż jest bardzo ważny. Tam powstają nowe domy.  

 



Przewodniczący Rady – Czy są jeszcze jakieś wnioski? 

 

Władysław Świątek – Pytanie do Przewodniczącego Rady: dlaczego Sołtysi 

będący jednocześnie Radnymi nie pobierają diety za udział w Sesji?  

 

Przewodniczący Rady – Przygotujemy opinię prawną w tej sprawie.  

 

Piotr Wojdacz – Jeśli dojdzie do takiego absurdu Wysoka Rada może w każdej 

chwili zmienić statut i zastrzec, że radnemu będącemu jednocześnie sołtysem 

przysługuje jedna dieta.  

 

 

Ad. 17 Zakończenie Sesji. 

 


