
 

Protokół Nr XXVI/2016 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 30 grudnia 2016 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XXVI. 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  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 zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego 

opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Instalacja 

systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do 

Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. 

7. 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. 

8. Uchwała Budżetowa Gminy Osiek Jasielski na 2017 rok 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Osiek 

Jasielski na lata 2017-2027. 

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 protokołu z poprzedniej Sesji. 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado protokół z Sesji Nr XXV/2016 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 XXV/2016? 

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 zaciągnięcia zobowiązania 

dotyczącego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. 

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin 

należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Projekt uchwały pojawił się w związku z tym, że 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki wchodzi w nowy projekt parasolowy. Jeszcze w 

tym roku zostaną podjęte działania do opracowania pewnej dokumentacji 

aplikacyjnej. Jesteśmy jedną z wielu Gmin, która przystąpi do tego projektu. 

Związek najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj przystąpi do ogłoszenia przetargu. 

Koszt jaki na dzień dzisiejszy ma ponieść każda z Gmin to kwota 5.500 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  



Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

dotyczącego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. 

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin 

należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7 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 występują zarówno po stronie dochodów jak i 

wydatków a spowodowane są w głównej mierze pismami jakie otrzymaliśmy od 

Wojewody. Zmiany w dochodach dotyczą głównie działu pomocy społecznej i są 

związane ze zmniejszeniem lub zwiększeniem środków dotacyjnych. 

Zmniejszeniu o kwotę 3.800 zł uległy dochody z promesy, która początkowo 

miała wynieść 53.000 zł a otrzymaliśmy 49.200 zł. Zmiany po stroni9e wydatków  

są odzwierciedleniem zmian w dochodach. Ponadto mamy przesunięcia mają 

charakter wewnętrzny.  

 

Piotr Wojdacz -  Uchwała była analizowana przez Komisję Budżetową w dniu 

wczorajszym. Zaproponowane zmiany budżetowe mają charakter porządkowy. 

Komisja pozytywnie ustosunkowała się do zaprezentowanych zmian.  

 

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 2015r. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

 



Ad.  8 Uchwała Budżetowa Gminy Osiek Jasielski na 2017 rok. 

 

Wioletta Mikołajczyk – W listopadzie został Państwu przedstawiony projekt 

uchwały budżetowej, który został skonstruowany tak jak dokumenty, które 

Państwo otrzymali. Projekt uchwały został przesłany do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, gdzie jak corocznie został poddany analizie. Otrzymaliśmy 

opinie RIO dotyczące zarówno uchwały budżetowej jak WPF. Obydwie są 

pozytywne. W ubiegłym tygodniu ponownie otrzymaliście projekty. Uwag jest 

niewiele, ale jedna z nich wynikająca z mojego niedopatrzenia, polegała na 

pomyłce przy wprowadzaniu paragrafów. Otrzymaliście zatem materiały 

zawierające wskazówki RIO.  

 

Piotr Wojdacz – Projekt uchwały budżetowej był przez Komisję Budżetową 

dość skrupulatnie analizowany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 

zaplanowanych na przyszły rok. Przedmiotem analizy była również opinia RIO, 

w której główną uwagą był błędny numer jednego z paragrafów. To mało 

istotne zastrzeżenie. Wysoka Rado, zaplanowany budżet jest asekuracyjny i 

skromny, ale inny być nie może. Wiadomo, że mamy zobowiązania, na które 

musimy zabezpieczyć odpowiednie środki. Komisja Budżetowa wnosi i 

przyjęcie tak opracowanego budżetu.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Marek Kiełbasa – Na etapie konstruowania budżetu zwróciłem się do Pana 

Wójta o uwzględnienie sprzedaży mienia komunalnego w miejscowości 

Świerchowa  i przeznaczenia tak pozyskanych środków na remont dachu 

Domu Ludowego. Dlaczego przyszłoroczny budżet tego nie uwzględnia?  

 

Wójt – Kiedy to zgłaszaliście? 

 

Marek Kiełbasa – Rozmawiałem z Panem. 

 

Wójt – Ustne zgłoszenie nie jest podstawą dla P. Skarbnik do wprowadzenia 

jakichkolwiek zmian w  budżecie, w tym do uwzględnienia sprzedaży mienia 

komunalnego. Zresztą chyba wszyscy wiedzą, że przez ostatnie 10 lat 



wstrzymujecie mieszkańcom dostęp do działek, blokujecie sprzedaż. Mówię 

otwarcie, że jest to niegospodarność. Jeśli przedstawicie mi protokół z 

zebrania wiejskiego, ale nie taki, w którym przeznaczacie środki z funduszu 

sołeckiego na zakup kompresora do OSP, ale taki, w którym mieszkańcy 

zgadzają się na sprzedaż działek, to P. Skarbnik ujmie to w budżecie. Zmiany 

w budżecie można dokonać zawsze, nawet w ciągu roku.  

 

Marek Kiełbasa – Aby wieś wyraziła zgodę na sprzedaż działek i aby była 

pewna, że dochody wrócą do nich z powrotem, to podstawową ,,konstytucją” 

w tej kwestii jest właśnie budżet.  Na jakiej podstawie zarzuca nam Pan, że 

prowadzimy niegospodarność? Nie sprzedawaliśmy działek, ponieważ nie 

mieliśmy tej inwestycji. W tej chwili mamy naprawę dachu i co więcej, mamy 

z czego pozyskać środki na to przedsięwzięcie. Zarzuca mi Pan kompresor. 

Fundusz sołecki to jedyna forma, która pozwala mieszkańcom decydować o 

przeznaczeniu pewnych środków budżetowych. To sołectwo ma o nich 

decydować, nie Pan. Prosiłbym o uwzględnienie w budżecie kwoty 50.000 zł 

w zakresie gospodarki nieruchomościami po stronie dochodów jak i wydatków. 

Byłoby to podstawą do podjęcia stosownej uchwały zebrania wiejskiego o 

sprzedaży tego mienia. Nie szukam wojny a chcę jedynie rozwiązać tą sytuacje 

w sposób normalny.  

 

Wójt – P. Radny, nie rozumie Pan pewnych rzeczy. Wstaje Pan na ostatniej 

Sesji w roku i zgłasza chęć sprzedaży działek. Gdzie Pan był przez ostatnie 2, 

3 lata, kiedy poruszaliśmy ten temat? Celowo Pan to blokował. Mówię o 

niegospodarności, ponieważ OSP ma swój budżet. To z niego powinien zostać 

sfinansowany zakup kompresora dla OSP. Te kilka osób, które uczestniczy w 

zebraniu wiejskim , przeznacza te środki z funduszu sołeckiego.  Środki, które 

powinny zostać przeznaczone na remont drogi lub podobne cele. Zabieracie 

je mieszkańcom i przeznaczacie na OSP. Niech Pan przestanie opowiadać te 

dyrdymały tylko bierze się do roboty. Proszę zwołać zebranie wiejskie, podjąć 

uchwałę o sprzedaży działek, udostępnić je mieszkańcom – niech nie 

wyjeżdżają ze Świerchowej. Dopiero wtedy może Pan oficjalnie wystąpić na 

Sesji i prosić o przeznaczeniu środków pozyskanych ze sprzedaży mienia 

komunalnego na dany cel. Pan zaczyna wszystko od końca. Nie możemy tego 

teraz wprowadzić. Podobna sytuacja była w Załężu, ale Radni zrozumieli, że 



pewne procedury  trzeba zachować. Odbyły się tam zebrania wiejskie, 

dokonaliśmy podziału tak jak mieszkańcy chcieli. Wszystko ma swoją 

kolejność. Niepotrzebnie próbuje Pan zrobić zamęt i zamieszanie. Niech Pan 

porozmawia z Radnymi z Załęża w jaki sposób to trzeba zrobić. Skończmy tą 

dyskusję. Teraz Pan nic nie robi, ponieważ mamy koniec roku. Nic nie 

wprowadzimy teraz do budżetu, choć możemy to zrobić w ciągu roku 

budżetowego. Niech Pan zwoła zebranie wiejskie na początku stycznia, niech 

się Pan rozliczy z  mieszkańcami na co Pan konkretnie wydatkował środki. 

Proszę o tym fakcie powiadomić Gminę. Mamy prawo uczestniczyć w tym 

zebraniu. Zrób to Pan uczciwie myśląc o dobru wszystkich mieszkańców, a nie 

kilku uczestniczących w zebraniu.  

 

Marek Kiełbasa – Proszę wytłumaczyć dlaczego Załęże dało się ująć w 

budżecie a Świerchowej nie.  

 

Kazimierz Wygonik – 4. lub 6. kwietnia odbyło się zebranie wiejskie, na 

którym po krótkiej dyskusji podjęto uchwałę o sprzedaży nieruchomości i 

podziale jej na pięć działek.  

 

Mróz Zbigniew – Jeśli w trakcie roku budżetowego dostarczymy stosowną 

uchwałę zebrania wiejskiego to zostanie to ujęte w budżecie? 

 

Wójt – Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Wysoką Radę. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie Uchwałę Budżetową Gminy Osiek Jasielski 

na 2017 rok. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

 



Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2027. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2027. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

O godz. 9.41 ogłoszono przerwę 

Obrady Sesji wznowiono o godz. 9.54 

 

 

Ad. 10 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 11 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Piotr Rostek – Wysoka Rado, mam kilka informacji, które chciałbym przekazać. 

Ostatniego listopada wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych. Zobowiązanych 

do złożenia wyjaśnienia było w tym roku łącznie 36 osób. 2 osoby złożyły te 

wyjaśnienia do Wojewody, 14 osób do Przewodniczącego Rady Gminy i 20 osób do 

Wójta Gminy.  Wszystkie oświadczenia zostały złożone do urzędów skarbowych w 

terminie ( 35 do Jasła, 1 do Krosna). W wyniku analizy przez urzędy skarbowe, w  

18 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Najczęściej pojawiające się 

nieprawidłowości to nieokreślenie składników majątku do majątku odrębnego lub 

majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, nie wskazanie miejsca 

położenia nieruchomości i nieokreślenie miejsca zatrudnienia. Wszystkie 

zobligowane do tego osoby złożyły stosowne wyjaśnienia.  



 Na poprzedniej Sesji wpłynęła interpelacja Radnego Kiełbasy. Pisemna 

odpowiedź została Panu przesłana. Sprawa dotyczyła realizacji zadania 

inwestycyjnego wskazanego w Uchwale 3/2016 Zebrania Wiejskiego z dnia 2 

października 2016r. polegającego na przeznaczeniu kwoty 6.677,28 zł  z tytułu 

dzierżaw mienia komunalnego na remont pomieszczenia przy sklepie w 

miejscowości Świerchowa. 

 

Piotr Rostek odczytał odpowiedź na interpelację Radnego Marka Kiełbasy.  

 

Piotr Rostek – P. Radny Kiełbasa złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego zaskarżając wyżej wymienione pismo i zarzucając istotne 

naruszenie praw mieszkańców do zarządu mieniem komunalnym wynikających z 

praw przysługujących im na podstawie art. 48 pkt 1, 2 i 3 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz § 6, pkt 1,2 i 3 statutu Sołectwa Świerchowa. W odpowiedzi SKO 

27 grudnia br. wydało postanowienie, w którym stwierdza niedopuszczalność 

odwołania.  

Piotr Rostek odczytał odpowiedź Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego  

 

Piotr Rostek – Na poprzedniej Sesji Sołtysi złożyli zapytanie dotyczące 

podwójnych diet za udział w Sesji. P. radca prawny wydała stosowną opinię. 

Wysoka Rado, proszę zwrócić uwagę, że Sołtysi, którzy są jednocześnie Radnymi 

pobierają podwójną dietę. Jedna wynika z uchwały Nr VIII/60/07 jako 

zryczałtowana miesięczną dieta dla Sołtysa a druga dieta za udział w pracach Rady 

Gminy. Skoro jestem przy głosie chciałbym poruszyć jeszcze dwie sprawy. Jak 

Państwo zapewne wiedzą z mediów: znów szaleje ptasia grypa. Jako Urząd Gminy 

jesteśmy ,,bombardowani”  różnego rodzaju apelami oraz zaleceniami 

skierowanymi do hodowców drobiu. Minister Rolnictwa oraz Główny Lekarz 

Weterynarii również przesłali swoje wytyczne.  

Piotr Rostek odczytał wytyczne Ministra Rolnictwa oraz Głównego Lekarza 

Weterynarii. 

 



Piotr Rostek – Na naszej stronie internetowej znajduje się informacja o systemie 

zastrzegania kart płatniczych. 24 największe banki doszły do porozumienia i 

udostępniły jeden numer telefonu, pod którym można zastrzec zagubione karty: 

828 828 828.  

 

Władysław Świątek – Jaki koszt poniesie Gmina w związku z opracowaniem 

dokumentacji aplikacyjnej do projektu związanego z instalacją systemów 

odnawialnych źródeł energii? 

 

Wioletta Mikołajczyk – Kwota jest zapisana w uchwale. Każda z Gmin biorących 

udział w projekcie poniesie koszt w wysokości 5.500 zł.  

 

Marek Kiełbasa – Jakie jest zainteresowanie projektem? 

 

Wójt – Na chwilę obecna jest 234 wnioski.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma  

Na tym zakończono obrady Sesji.  

Obrady Sesji zakończono o godz. 10.14 

 

Protokołowała: 

Lucyna Brocławik 

 


