
 

Protokół Nr XXVIII/2017 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 27 lutego 2017 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XXVIII. 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, P. Martę Łabę 

– Redaktor Naczelną biuletynu informacyjnego ,,Twoja Gmina”. 

 

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 

7. Marta Łaba – Redaktor Naczelna biuletynu informacyjnego ,,Twoja Gmina”. 

 

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 projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/132/2016 Rady 

Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2016 roku 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 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek 

Jasielski na rok 2017 Nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 

30 grudnia 2016r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/143/2016 Rady 

Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016 r. 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 - 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 XXVII/2017 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 XXVII/2017? 

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 projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

Piotr Rostek – W grudniu ubiegłego roku została podpisana przez Prezydenta 

uchwała wprowadzająca przepisy nowego prawa oświatowego. Zgodnie z ustawą 

od 1 września br. rozpoczyna się proces wygaszania gimnazjów i rozpoczynają 

funkcjonowanie 8-letnie szkoły podstawowe. Zmiany następują również w 

szkołach ponadpodstawowych. Pierwszą czynnością, do której Rada Gminy jest 

zobligowana to jest dostosowanie sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego. 

Najbardziej chodzi tu o to, co stanie się z gimnazjum, ponieważ tej szkoły 

najbardziej ta tematyka dotyczy. Uchwałę będą Państwo podejmować w dwóch 

etapach. W dniu dzisiejszym macie Państwo projekt uchwały w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 



szkolnego. Po podjęciu tej uchwały, trafi ona do Kuratora Oświaty, związków 

zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych. 

Po uzyskaniu uwag do końca marca br. będzie podejmowana druga uchwała w 

sprawie dostosowania tej sieci do nowego ustroju szkolnego. Jakie tutaj Rada 

Gminy ma możliwości? Są tak naprawdę dwie opcje: albo wygaszenie gimnazjum 

czyli z dniem 1 września br. likwiduje się 1. klasę i w roku szkolnym 2017/2018 

funkcjonują tylko dwie klasy gimnazjum. W kolejnych latach likwiduje się kolejne 

klasy. Druga droga to włączenie gimnazjum w struktury 8-letniej szkoły 

podstawowej. Są jeszcze inne możliwości, ale przekształcenie gimnazjum w 

szkołę podstawową w sytuacji gdy obok funkcjonuje szkoła podstawowa nie jest 

logicznym rozwiązaniem. Przekształcenie gimnazjum z szkołę ponadpodstawową 

też mija się z celem, ponieważ wiąże się z dość poważnymi kosztami związanymi 

z dostosowaniem budynków czy zaplecza. Nie gwarantuje też żadnej stabilizacji 

kadrze pedagogicznej. Po wielu dyskusjach na forum Komisji Oświatowej oraz z 

dyrektorami proponujemy włączenie funkcjonującego gimnazjum w struktury 8-

letniej szkoły podstawowej, która z mocy prawa będzie funkcjonowała od 1. 

września 2017 roku. O tym mówi § 2 projektu uchwały jaki macie Państwo przed 

sobą. Pierwszy załącznik do projektu uchwały to plan szkół podstawowych, które 

będą funkcjonowały od 1. września br. do 31. sierpnia 2019 roku. Drugi załącznik 

mówi o tym co się będzie działo z klasami obecnego gimnazjum. Trzeci załącznik 

to plan 8-letnich szkół podstawowych, które będą funkcjonowały po 1. września 

2019 roku. Zgodnie z ustawą, te placówki, które do tej pory były szkołami 6-

letnimi z ograniczonymi klasami 1-3 w dalszym ciągu pozostają szkołami 8-

letnimi z oddziałami 1-3. Jedna różnica jaka w tej chwili jest jeśli chodzi o obwody 

związana jest z wnioskiem Dyrektora z Samoklęsk, który postanowiliśmy 

uwzględnić. Chodzi o dzieci z Pielgrzymki, które generalnie wybierają szkołę w 

Zawadce Osieckiej. Nie ma w tej chwili ani jednego dziecka z Pielgrzymki w jego 

placówce. Dlatego nawet dla wygody dyrektorów usankcjonujemy ten stan i klasy 

4-8 z Pielgrzymki przypisujemy do zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

 

Marek Kiełbasa – Z jakimi kosztami się wiąże i czy faktycznie ma sens 

przyłączenie gimnazjum do szkoły podstawowej? Czy nie lepiej byłoby go 

pozostawić do samoistnego wygaszenia? 



 

Piotr Rostek – Jeśli chodzi o koszty, dla nas jako organu prowadzącego nie ma 

różnicy. Koszty generuje nam ilość oddziałów, która będzie praktycznie taka 

sama. Skupiliśmy się tu bardziej na poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji 

nauczycieli. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy tak naprawdę w stanie do końca 

oszacować ile będzie mniej godzin. Przez pierwsze 2 lata tych godzin będzie  

na pewno więcej, ponieważ 7 i 8 klasy będą funkcjonowały w trzech placówkach 

a nie jak dotychczas w jednej. Od 2019 roku wróci wszystko do tego samego 

stanu, choć zgodnie ze specyfiką zatrudniania nauczycieli i posiadanymi 

kwalifikacjami są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.  Pan 

Wójt zadaje mi pewne pytania, ja próbuję szukać odpowiedzi w ustawach, pytam 

również Kuratorium Oświaty, gdzie jedyną sensowną odpowiedzią jaką uzyskałem 

była informacja o tym, że na razie trwają prace nad procedurami. Musimy sobie 

zdawać sprawę z tego w jakich warunkach tu funkcjonujemy i podejmujemy 

decyzje. Dla nauczycieli będzie większe poczucie bezpieczeństwa w sytuacji, w 

której dyrektor gimnazjum zarządzający wszystkimi nauczycielami, będzie 

zobowiązany do zapewnienia im jak największej liczby godzin, bo nie mogę tutaj 

stwierdzić, że pełnych etatów. Licząc się z tym, że sprawa może znaleźć się w 

sądzie pracy, na pewno mamy gwarancję, że dołoży wszelkich starań, by ci ludzie 

jednak mieli zatrudnienie zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Z drugiej strony jeśli 

przyjdzie konieczność podjęcia zgodnych decyzji o  zwolnieniu to mamy pewna 

gwarancję, że jeśli będzie większa grupa osób, których będzie dotyczył problem 

to rzeczywiście możemy mieć większą pewność, że w szkole pozostaną 

nauczyciele najlepsi. W momencie gdybyśmy zostawili wygaszane gimnazjum 

pamiętajmy o ważnej kwestii: dyrektor szkoły podstawowej jest pracodawcą dla 

swoich nauczycieli, dyrektor gimnazjum ma swoich pracowników. Aktualnie w 

gimnazjum mamy 6 klas. W następnym roku szkolnym będzie ich 4, później 

zostanie tylko 2 klasy. Mogłoby dojść do sytuacji, kiedy wszystkie osoby, które 

pracują w gimnazjum od 1 września 2019 roku zostają ,, z niczym”. Wiem co to 

znaczy niepewność jutra, ale nie unikniemy tego. Nauczyciele na pewno będą 

zaniepokojeni.  

 

Mróz Zbigniew – Rozumiem, że od 1 września 2019 roku nie będzie dyrektora 

gimnazjum? 

 



Piotr Rostek – Z mocy prawa dyrektor gimnazjum staje się zastępcą dyrektora 

szkoły podstawowej w Osieku Jasielskim.  

 

Mróz Zbigniew – Co byłoby gdybyśmy nie podjęli takiej uchwały? 

 

Piotr Rostek – Gdybyśmy nie podjęli tej uchwały funkcjonowałaby 

dotychczasowa sieć szkół. Tak czy inaczej z mocy ustawy nie ma 1. klasy 

gimnazjum.  

 

Mróz Zbigniew – Rozumiem, że jej podjęcie nie ma w takim razie znaczenia. 

 

Piotr Rostek – Teoretycznie nie ma, choć za chwilę mielibyśmy wezwanie 

Kuratora Oświaty czy Wojewody  do zaprzestania naruszania prawa. Rada Gminy 

jest zobowiązana, by podjąć taką uchwałę.  

 

Marek Kiełbasa – Z jakimi kosztami wiąże się zwiększenie klas w Zawadce 

Osieckiej 0-8?  

 

Piotr Rostek – Zwiększenie oddziałów będzie miało miejsce nie tylko w szkole w 

Zawadce Osieckiej, ale także w Samoklęskach. Każda szkoła, która w tym 

momencie jest szkołą 6-klasową na mocy ustawy staje się szkołą 8-klasową. 

Jedna klasa to około 30 godzin czyli około dwóch etatów nauczycielskich 

dodatkowo w każdej takiej placówce w tym pierwszym  roku szkolnym będziemy 

zobligowani stworzyć. Jest to koszt około 120.000 zł.  

 

Tomasz Źrebiec – Czy ci nauczyciele, którzy aktualnie uczą nie mogą przejąć 

tych dodatkowych klas? 

 

Piotr Rostek – To czy będą to dodatkowe godziny nauczycieli, którzy w tej chwili 

uczą, czy to będzie nowy etat to naprawdę nie robi dla nas żadnej różnicy.  

 

Piotr Wojdacz – Wysoka Rado, Komisja Oświatowa miała swoje posiedzenia w 

sprawie, o której teraz rozważamy, która jednak nie wypracowała jednomyślnego 

stanowiska co do samej istoty tej uchwały czyli włączenia gimnazjum w struktury 

szkoły podstawowej czy pozostawienia go do samoistnego wygaszenia. Zarówno 



dyrektorzy placówek, którym wzrośnie liczba oddziałów jak i dyrektor szkoły, w 

skład której zostanie włączone gimnazjum będą mieć na pewno zwiększone 

obowiązki, pojawią się nowe sprawy i komplikacje. Chciałbym podkreślić, że w 

całej tej sprawie równie ważna i istotna jest strona nauczycieli. Dyrektorzy będą 

mieli narzędzie  polegające na przeniesieniu nauczyciela w stan nieczynny. 

Najprawdopodobniej dojdzie do takich sytuacji. Nie ma co się łudzić, że wszyscy 

nauczyciele będą pracować, ponieważ część z nich po jakimś czasie tą pracę 

straci. Chciałem jednak podkreślić to, że przyjęty przez nas sposób rozwiązania 

tego tematu obliguje do współpracy wszystkich dyrektorów. Przede wszystkim do 

tego, by tak pracowali nad siatkami godzin, by zapewnić maksymalną możliwą 

ich ilość dla nauczycieli, którzy de facto tracą pracę. P. Sekretarz podał, że jeden 

oddział przyniesie około 30  godzin dodatkowych. Podczas posiedzenia Komisji 

Oświatowej dyrektorzy jednak twierdzili, że u nich będzie inaczej. Padały ilości 

17 godzin a nawet 14 godzin. Niestety dyrektorzy dbają o swoje a całą sprawę 

związaną z gimnazjum odstawiają na drugi tor. Przy takim włączeniu sprawa się 

nieco odwróci. Dojdą sprawy pracownicze. Dużą rolę będzie odgrywał Wójt, który 

musi kontrolować, by te etaty się ,, nie rozjeżdżały”. Należy tu podkreślić, że taki 

był zamysł ustawodawcy, by oddziały 7-8 przypadały nauczycielom, którzy tracą 

pracę w gimnazjum a nie powiększały ilość godzin nauczycieli ze szkół 

podstawowych.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/132/2016 

Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Osiek Jasielski na 2017 rok. 

 



Monika Władyka – Wysoka Rado, dzisiejsza uchwała jest podyktowana tym, że 

w momencie przygotowywania projektu uchwały wprowadzającej program 

alkoholowy, będąca przedmiotem obrad Sesji w listopadzie ubiegłego roku został 

pominięty rozdział poświęcony wynagrodzeniu członkom Komisji. Program 

alkoholowy musi jednak o tym traktować. Stawki się nie zmieniły i są identyczne 

jak w latach poprzednich. Za pomyłkę przepraszam i proszę o przyjęcie tej 

uchwały. 

 

Wójt – Ile razy w ciągu roku zbiera się Komisja? 

 

Monika Władyka – W miarę zaistniałych potrzeb. 

 

Wojdacz Piotr – W ciągu roku wychodzi około 8 lub 9 spotkań razem z 

kontrolami. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXV/132/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2016 roku 

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? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Osiek Jasielski na rok 2017 Nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Wysoka Rado, przedłożyłam Państwu przed 

rozpoczęciem Sesji materiały, ponieważ została dokonana autopoprawka 

zarówno w uchwale budżetowej jak i WPF. Zmiany uchwały budżetowej są 

spowodowane w głównej mierze pismami jakie otrzymaliśmy od Wojewody 

Podkarpackiego w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu. 

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków pojawiła się kwota 828.848 zł. 



Zmiana po stronie dochodów jest podyktowana wzrostem dotacji związanych z 

GOPS. Największa z nich dotyczy rozdziału: 855 RODZINA – zwiększeniu uległa 

kwota świadczeń 500+ i pozostałych świadczeń rodzinnych. Druga większa kwota 

to zwiększenie subwencji oświatowej na dzieci 6-letnie. Z autopoprawki wynikają 

trzy dodatkowe kwoty: 

- w Rozdz. 750 23 Par. 064: z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych  

i kosztów upomnień, 

- w Rozdz. 801 04 Par. 083: wpływy z usług, 

- w Rozdz. 855 95 Par. 201: pozostała działalność.  

Wszystkie te kwoty zostały naniesione na odpowiednie paragrafy po stronie 

wydatków. Padło pytanie jeszcze przed Sesją odnoszące się do działu 801: 

OŚWIATA I WYCHOWANIE, który został pomniejszony o kwotę 100.000 zł. Nie 

świadczy to o tym, że kwota ta została zabrana, ale przeniesiono na odpowiedni 

Rozdz. 801 50, czyli tam gdzie należy wskazać te koszty jakie są poniesione na 

naukę dzieci niepełnosprawnych. W pierwotnym projekcie uchwały jaki został 

Państwu przesłany w § 3, który mówił o tym, że dokonuje się zmian kwoty dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy podmiotom sektora finansów publicznych. Tego 

zapisu nie macie już Państwo w autopoprawce, ponieważ te kwoty nie ulegną 

żadnym zmianom. Pozostaje natomiast pkt. 2: załącznik nr 2 do uchwały 

otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem jaki został Państwu przesłany 

a dotyczy przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Kwota dotacji 

przedmiotowej nie ulega żadnej zmianie, która wynika z wniosku złożonego przez  

Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego. Zmianie uległ stan środków na 

początek roku a co za tym idzie również stan  przychodów i kosztów ogółem.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są jeszcze jakieś pytania? 

Nie ma 

 

Wojdacz Piotr – Komisja Budżetowa w pełnym składzie rozpatrywała zmiany 

budżetowe przedstawione przez P. Skarbnik w tym pierwszym wydaniu. Komisja 

jednogłośnie je zaakceptowała. Zmiany opierają się na dwóch większych 

kwotach. Jedna z nich dotyczy pomocy społecznej. Jako Radni nie możemy w nią 

ingerować, ponieważ musi zostać wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem tych 

pieniędzy. Są dotacje z budżetu państwa, które swój cel mają już z góry określony 

dlatego też ani Komisja ani Radni za wiele w tej kwestii nie możemy zrobić. W 



przypadku drugiej kwoty mamy większe pole manewru, choć na pewnych 

działach związanych z oświatą mamy pewne braki. Wynikają one z faktu, iż kiedy 

przychodzą terminy płatności zobowiązań związanych z oświatą, które musimy 

dokonać na początku roku to je po prostu regulujemy. W ten sposób powstają 

niedobory na niektórych działach, które teraz należy uzupełnić. Chciałem 

dodatkowo zaznaczyć, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowej, Radny 

Stanisław Mastej zawnioskował o to, by środki przeznaczone na remont Domu 

Ludowego oraz te zgromadzone na funduszu sołeckim przeznaczyć na zakup 

okien. Jeśli natomiast chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową to zmiany 

związane są w głównej mierze z wnioskiem realizowanym przez Związek Gmin 

Dorzecza Wisłoki a dotyczą budowy instalacji solarnych.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 Nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

O godz. 9.43 ogłoszono przerwę 

O godz. 9.57 wznowiono obrady Sesji.  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/143/2016 

Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-

2027. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Główne zmiany WPF dotyczą kwestii wspomnianej przez 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej czyli projektu ,,solarowego”, który 

dobiega końca. W dochodach ogółem pojawi się Państwu kwota: 19.252.774,02 

zł, w dochodach bieżących mamy kwotę: 18.730.748,63 zł, dochody z tytułu 

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą: 

1.493.954,00 zł, subwencja ogólna to kwota: 8.143.512,00 zł. Podobną sytuację 



mamy po stronie wydatkowej. Wydatki ogółem wynoszą: 19.035.127,39 zł, 

wydatki bieżące to kwota: 18.394.140,43 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXVI/143/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016 r.  

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na 

lata 2017-2027. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 11 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 12 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo jakie wpłynęło od Radnego, Sołtysa 

Sołectwa Świerchowa - Marka Kiełbasy oraz Radnego, Sołtysa Sołectwa 

Czekaj – Władysława Świątka w sprawie diet za udział w Sesji z tytułu 

sprawowania dwóch funkcji: radnego i sołtysa.  

 

Przewodniczący Rady – Pismo zostanie ponownie skierowane do radcy 

prawnego z prośbą o wydanie opinii. Z tego co się orientowałem, są różne 

stanowiska dotyczące wypłacania podwójnych diet. Uczestniczycie w Sesji jako 

radny czy sołtys? A może pół Sesji jako radny a pół jako sołtys? W podobnej 

sytuacji jestem ja i Wiceprzewodniczący. Z racji pełnionych funkcji pobieramy 

wynagrodzenie ryczałtowe. Uczestniczymy w Sesji, ale jesteśmy również radnymi 

z danej miejscowości i czy powinniśmy pobierać z tego tytułu dodatkową dietę? 

Nie będę polemizował na ten temat. Poczekamy na opinię radcy prawnego 

odnośnie Państwa pisma.  



 

Wójt – Głos zabierze Sekretarz Gminy, ponieważ identyczne pismo wpłynęło 

również do Wójta Gminy. 

 

P. Piotr Rostek odczytał stanowisko P. mecenas, która podtrzymała swoją 

opinię przedstawioną na Sesji w dniu 30 grudnia 2016r. zgodnie z którą 

radnemu, który pełni jednocześnie funkcję sołtysa za udział w Sesji 

przysługuje jedna dieta.  

 

Przewodniczący Rady -  Czy są inne wnioski? 

 

Wójt – Chciałbym poruszyć temat, który był przedyskutowany bodajże w ubiegłym 

roku a dotyczy podwyżek dla kierowców OSP oraz podwyżki ekwiwalentu. Wziąłem 

udział w posiedzeniu ostatniego zarządu OSP. P. Komendant Andrzej Stachurski 

po raz kolejny zwrócił się z zapytaniem w tej kwestii prosząc jednocześnie, by 

sprawę podwyżek przedstawić na Sesji Rady Gminy. Proszę o dyskusję na ten 

temat. Proszę o decyzję czy przygotować projekt podwyżek czy stawki zostawiamy 

na tym samym poziomie. Pani obsługująca OSP poinformowała, że w związku ze 

zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu nieznacznemu wzrostowi uległy 

wynagrodzenia kierowców, ale nie są to duże kwoty. Każdy kierowca ma obowiązek 

przepracować około 17 godzin miesięcznie w zależności od rodzaju pojazdu. 

Poruszałem tą sprawę na Zarządzie, ale nikt się do niej w zasadzie nie odniósł.  

Wysoka Rado, aby przepracować 17 godzin miesięcznie w sytuacji gdy nie ma 

wyjazdów, trzeba je spędzić po prostu w remizie. Nie wydaje mi się, by tak w 

rzeczywistości było, tym bardziej, że w okresie zimowym najprawdopodobniej by 

zamarzł. Na ostatnim Zarządzie OSP padł wniosek bodajże ze Świerchowej, że 

zimno i chcą zakładać centralne ogrzewanie. Chyba w żadnej remizie nie ma 

centralnego ogrzewania. Jeśli ustalono na zarządzie lata wstecz, że 

wystarczającym jest by jednostki korzystały z piecyków czy grzałek to nie róbmy 

rzeczy na siłę które obciążają budżet gminy. Weźmy pod uwagę to, że nie tylko 

zrobienie centralnego będzie kosztowne, ale później samo jego użytkowanie. 

Wracając jeszcze do tych 17 godzin. Jeżdżąc przykładowo przez Czekaj, nigdy nie 

widziałem, by remiza była otwarta. Nie mówię tego po to, by narażać się 



strażakom. Sam nim jestem, ale czasem robi się coś na siłę i celowo. Jest to 

niepotrzebne po prostu. Jeśli Wysoka Rada podejmie decyzję o podwyżce, 

będziemy w tym kierunku szli, ale chciałbym by zapadła w końcu jakaś decyzja. 

Duże środki idą na straże, utrzymujemy je przecież. Takie zamieszanie jest 

zupełnie niepotrzebne. Podobnie z ekwiwalentem. Dyskutowaliśmy o tym w 

tamtym roku na Sesji. Wszyscy braliśmy w tym udział. Wiedzieliśmy, które 

jednostki nie korzystają z tego. Wiedzieliśmy którym jednostkom zależy na 

ekwiwalencie, ponieważ go pobierają. O takich rzeczach powinno się mówić na 

zebraniach wiejskich, gdyby tylko uczestniczyła w nich większa liczba 

mieszkańców. Sprawa ta była poruszana nawet na wigilijnym spotkaniu. Jest to 

robione tylko po to, by zakłócić porządek poszczególnych spotkań. Zawsze są to 

te same osoby. ,,Pan Stanisław Zoła poparł wypowiedź Pana Józefa Jurusika , który 

zgłosił formalny wniosek dotyczący podwyżki ekwiwalentu za udział w akcjach 

ratowniczych na 10 zł za godzinę” ( fragment protokołu z posiedzenia Zarządu 

OSP). Wysoka Rado trzeba zdecydować. Albo podwyższamy stawki, albo 

pozostawiamy je na niezmienionym poziomie.  

 

Przewodniczący Rady – Na Zarządzie padały różne stawki ekwiwalentu, nawet 

12 zł za godzinę. Osobiście chciałbym to jakoś pogodzić. Myślę, że podwyżka o 2 

zł nie byłaby dużym kosztem dla budżetu. Druga sprawa wiąże się z tym, że jedne 

jednostki pobierają ekwiwalent, inne nie. Jest to już indywidualna sprawa 

jednostki. Trzeba poprosić P. Bożenę Świątek , aby wyliczyła koszt ekwiwalentu 

uwzględniając podwyżkę o 2 zł. Tak naprawdę temat ten jest poruszany na każdym 

Zarządzie OSP. Nawet na spotkaniu opłatkowym, kiedy prosiłem, by było 

pozbawione wszelkich innych tematów,  niestety kwestia podwyżek była 

poruszona.  

 

Wójt – To są rzeczy robione celowo. Na dodatek robią je ciągle te same osoby. 

Pamiętamy jak zapoznawaliśmy się ze stawkami funkcjonującymi w innych 

gminach. Temat już dawno powinien być zamknięty. Z drugiej strony czy 

sprawiedliwym jest to, że nie wszystkie jednostki pobierają ekwiwalent? Może ktoś 

powiedzieć, że nie składają wniosków. Podawałem Wam w ubiegłym roku jak to w 

rzeczywistości się odbywa: pożar w Zawadce Osieckiej jednak samochód 

uczestniczący w akcji z innej jednostki. Okazało się, że Zawadka nie dostała 



sygnału z Jasła, że mają brać udział w akcji więc w jaki sposób mają wnioskować 

o ekwiwalent? Ktoś zatem dzwoni do danej jednostki i ekwiwalent już jest.  

Tomasz Źrebiec – W pierwszej kolejności jadą jednostki, które zostały zgłoszone 

do krajowego systemu  więc niech Pan nawet nie dyskutuje ze mną na ten temat. 

 

Wójt – P. Radny proszę powiedzieć Wysokiej Radzie co zostało zakupione za kwotę 

6.000 zł, które Gmina musi później utrzymywać?   

 

Tomasz Źrebiec – P. Wójcie komu to służy? Chyba mieszkańcom prawda? 

 

Wójt – Trzy jednostki mają dotację. Inne jednostki jej nie mają.  

 

Tomasz Źrebiec – W tym roku każda jednostka otrzymała dotację z krajowego 

systemu. Proszę to sprawdzić.  

 

Wójt – P. Kiciliński mówi, że jednostka z Samoklęsk nie dostała żadnej dotacji.  

 

Tomasz Źrebiec – Trzy jednostki były wykluczone: Osiek Jasielski, Świerchowa i 

Załęże. To były środki z PSP z Jasła rozpisane na każdą jednostkę.  

 

Wójt – Ale zmienił się sposób finansowania.  

 

Tomasz Źrebiec – Nic nie poradzę, że niektóre jednostki nie złożyły wniosku. 

 

Wójt – Zakupiona została przez Was przyczepka. 

 

Tomasz Źrebiec – Tak. Służy nam pod ponton.  



 

Wójt – Nie będę z Panem dyskutował, ponieważ nie mówi Pan prawdy na 

Zarządach. Poza tym, obraliście taktykę, że Gmina w ogóle nie finansuje jednostek 

OSP. Proszę powiedzieć ile Gmina ma zakupić samochodów pożarniczych? 

 

Tomasz Źrebiec –Nie chcemy ich zakupić lecz pozyskać. P. Wójcie jakie my mamy 

dotacje? Czy jesteśmy w stanie zakupić samochód w tej chwili? 

 

Wójt – Dlaczego Pan tego nie powie na Zarządzie? 

 

Tomasz Źrebiec – Napisaliśmy jedynie w sprawozdaniu rocznym co chcielibyśmy 

zaplanować. To jest jedynie projekt. Nie napisaliśmy, że chcemy zakupić 

samochód. Niech Pan tak nie mówi, ponieważ to nieprawda.  

 

Władysław Świątek – Wracając do zarządu OSP, chciałem podkreślić, że zmieniły 

się przepisy, dlatego jednostki ratownictwa krajowego dostają swoje dotacje a 

poza tym wszystkie jednostki mogą starać się o dofinansowanie indywidualnie w 

MSWIA. To, że nie wszystkie jednostki napisały wniosek to ich sprawa. Poza tym, 

środki mogły zostać przeznaczone nie tylko na mundury.  

 

Wójt – To inna pula środków. Ja mówiłem o dotacjach z krajowego systemu jakie 

te trzy jednostki otrzymują. Tak naprawdę środki jakie im przysługują powinny 

zostać  pomniejszone o dotacje jakie dostają z krajowego systemu. Wtedy byłoby 

to sprawiedliwe.  

 

Daniel Żarnowski – Dlaczego Zarząd nie współpracuje w ten sposób, by 

umożliwić pozyskanie środków z MSWiA tym jednostkom, które nie otrzymują 

dotacji z krajowego systemu? 

 



Przewodniczący Rady -  Otrzymaliśmy 9.000 zł z MSWiA na całą Gminę. 

Ustaliliśmy, że uzupełnimy za nią braki w ubraniu bojowym. Jest to drogi zakup. 

Jednostki z OSP w Zawadce Osieckiej oraz Samoklęskach uznały, że nie potrzebują 

tego rodzaju zakupu dlatego cała pula została rozdysponowana na trzy jednostki. 

Każda z nich otrzymała 2.720,00 zł. Wkład własny pokryty przez każdą jednostkę 

wyniósł około 180 zł. Rozmawiałem z osobą z firmy, w której nabyliśmy mundury 

na temat dotowania tego rodzaju zakupów przez samorząd. Powiedziano mi, że 

zdarzają się takie sytuacje, jednak są bardzo skomplikowane. Po raz pierwszy 

otrzymaliśmy tego rodzaju środki. Nie wiedzieliśmy do końca jak będzie wyglądało 

rozliczenie  oraz jakie dokumenty będą potrzebne, ale udało się. Jeśli w przyszłym 

roku dostaniemy dotację mówiąc na przykładzie mojej jednostki, będziemy ją 

chcieli przeznaczyć na wymianę obuwia bojowego z dożywotnim atestem. Te które 

mamy w tej chwili są nie tylko niewygodne, ale posiadają roczny atest, który co 

roku musimy przedłużyć. Nie każda para go przejdzie.  

 

Wójt – Budżet OSP został uchwalony. Pokrywa wszystkie stałe koszty związane z 

opłatami, wynagrodzeniami kierowców, ubezpieczeniami czy szkoleniami. Zarząd 

OSP pewnie się już nie zmieni i w dalszym ciągu będzie obierał dotychczasową 

taktykę. Chciałbym by wprowadzono jedną zasadę. Jeśli jakaś jednostka będzie 

chciała dokonać zakupu np. przyczepki, o której wcześniej wspomniałem, powinna 

się zwrócić z wnioskiem do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody i przydzielenie 

odpowiednich środków. Nie chcę by było tak jak do tej pory, gdzie sami sobie 

rządzą i robią praktycznie co chcą. Jeśli będą jakieś większe zakupy chciałbym by 

każda jednostka zwracała się do Rady Gminy, która będzie podejmować decyzje o 

przyznaniu środków. Były sytuacje kiedy budżet jednostek OSP wynosił 140.000 

zł. Na koniec roku okazało się, że wykorzystano 90.000 zł. To postępowanie 

nieuczciwe, ponieważ Rada Gminy mogła niewykorzystane środki przeznaczyć na 

inne, bardziej pożyteczne cele. Niestety budżet został uchwalony na takim a nie 

innym poziomie. Wysoka Rado, nie może tak być. Ktoś musi nad tym panować. W 

tym roku budżet OSP jest nieco mniejszy, bo wynosi 90.000 zł i to ma wystarczyć. 

  

Przewodniczący Rady – P. Wójcie przecież wszystkie większe zakupy to Pan 

kontroluje i trzyma nad tym pieczę.  



 

Wójt – Tak, ale ja mówię pod kątem zmniejszonego budżetu. Większe wydatki nie 

będę pokryte z budżetu OSP, ponieważ budżet jest ograniczony. Jeśli jakaś 

jednostka będzie czegoś potrzebowała będzie musiała złożyć wniosek i wspólnie 

zdecydujemy czy przeznaczać odpowiednie środki czy nie.  

 

Marek Kiełbasa – Rozumiem, że chodzi o przesunięcia środków na strażacki 

budżet w sytuacji większego zakupu? 

 

Wójt – Tak. Większy zakup to nawet 3.000 zł.  

 

Marek Kiełbasa – Moim zdaniem budżet OSP powinien być ustalany przed 

przyjęciem projektu Uchwały Budżetowej. Powinien zawierać wszystkie wcześniej 

uzgodnione założenia.  

 

Tomasz Źrebiec – P. Wójcie zakup przyczepki uzgodniliśmy przecież z Panem i 

jesteśmy wdzięczni, że Pan to zaakceptował. 

 

Wójt – Tak P. Radny, ale czy pamięta Pan gdzie była o tym mowa? Na zebraniu 

wiejskim w Osieku J.  

 

Tomek Źrebiec – Wcześniej uzgadnialiśmy ten temat na Zarządzie OSP.  

 

Pior Wojdacz – Wracając do sedna sprawy i pomijając sprawę przyczepki, co do 

podwyżki dla kierowców byłbym ostrożny i wstrzymałbym się z decyzją. Jeśli 

chodzi o sam ekwiwalent, poprosiłbym P. Bożenę Światek o podanie kwoty jaka 

została wydatkowana na jego pokrycie w 2016 roku i jaka będzie różnica jeśli 

podniesiemy go o 2 zł. Co do większych zakupów, uważam, że takie rzeczy powinny 

być faktycznie uzgodnione i ustalone.  



 

O godz. 10.36 Radny Piotr Wojdacz opuścił obrady Sesji. 

 

Wójt – Chciałbym się zorientować jak ta kwestia wygląda w innych gminach.  

 

Tomasz Źrebiec – mam pytanie do P. Skarbnik: czy ekwiwalent jest wypłacany 

ze strażackiego budżetu? 

 

Wioletta Mikołajczyk – Tak. 

 

Tomasz Źrebiec – Czyli jeśli nie przekroczymy budżetu to taka podwyżka jest 

możliwa. Nie ma tych wyjazdów aż tak dużo. Jestem Naczelnikiem OSP w Osieku 

J. Są przeszkoleni strażacy, którzy uczestniczą w akcjach. Mam im powiedzieć, że 

nie wypłacę im ekwiwalentu, jeśli chcą go pobrać? Osobiście pobieram go, ale 

przeznaczam je na zakupy dla jednostki np. wodę.  

 

Wójt – Ekwiwalent przysługuje ustawowo.  

 

Przewodniczący Rady – Tak, a czy ktoś go pobiera czy nie to jest jego 

indywidualna sprawa.  

Czy sa jeszcze jakieś wnioski? 

Nie ma 

Obrady Sesji zakończono o godz. 10.39 

Protokołowała 

Moniak Władyka 


