
 

Protokół Nr XXIX/2017 

z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 20 marca 2017 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XXIX. 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. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia czwartej Zmiany 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Osiek Jasielski. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

mienia komunalnego położonych w miejscowości Załęże. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego pn. 

,,Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach: Jasło, 

Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski. 

7. 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018  

w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. ,,Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach: Jasło, Dębowiec, 

Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”. 

9. Interpelacje radnych 

10.Wolne wnioski i zapytania. 

11.Zakończenie Sesji. 

 



Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę o wyrażenie zgody na poszerzenie 

porządku obrad o dodatkową uchwałę, która została przesłana do Państwa wraz  

z materiałami na dzisiejszą Sesję, ale omyłkowo nie została umieszczona  

w dzisiejszym porządku. Chodzi o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

projektu partnerskiego pn. ,,Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle 

oraz gminach: Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski. Druga 

zmiana dotyczy przesunięcia uchwały budżetowej na ostatnią pozycję.  

Odczytam zmieniony porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia czwartej Zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia 

komunalnego położonych w miejscowości Załęże. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu partnerskiego pn. 

,,Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach: Jasło, 

Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego pn. ,,Poprawa 

jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach: Jasło, Dębowiec, 

Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 w związku  

z realizacją projektu partnerskiego pn. ,,Poprawa jakości kształcenia ogólnego  

w mieście Jaśle oraz gminach: Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek 

Jasielski”. 

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. 

10. Interpelacje radnych. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady - Poddaję pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 

Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 



Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia czwartej 

Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski. 

 

Piotr Rostek – Uchwała związana jest z decyzją jaka wpłynęła do Urzędu Gminy. 

PGNiG otrzymało decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną 

złoża ropy naftowej i gazu ziemnego położonego częściowo na terenie naszej 

Gminy. Zgodnie z planem geologicznym należy takie złoże wprowadzić do Studium. 

Jeśli zrobimy to w przeciągu 6 miesięcy od zatwierdzenia tej dokumentacji, koszty 

Studium pokrywa zainteresowany czyli PGNiG. Po tym terminie, Gmina jest 

zobligowana zrobić to na własny koszt w ramach zastępczego wykonania.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia czwartej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości mienia komunalnego położonych w miejscowości Załęże. 

 

Piotr Rostek – Uchwała dotyczy czterech działek, na których położona była 

wytwórnia mas bitumicznych w miejscowości Załęże. Odbyło się zebranie wiejskie 

w tej sprawie, które wyraziło zgodę na ich zbycie. Wykonano wycenę wszystkich 

czterech działek. Przedmiotowa uchwała to kolejny krok w całej procedurze 

zmierzającej do sprzedaży nieruchomości.  

 

Wygonik Kazimierz – Odbyły się dwa zebrania wiejskie w tej sprawie. Pierwsze 

z nich odbyło się w maju, na którem zdecydowano o sprzedaży nieruchomości. 

Zostały podzielone na pięć części. Jedna z nich została przeznaczona na Gminny 



Zakład Komunalny. Pozostałe zostały przeznaczone na sprzedaż. Drugie zebranie 

odbyło się w styczniu. Uczestniczyli w nim: P. Wójt, Przewodniczący Rady, 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Decyzja o sprzedaży została podtrzymana więc można przystępować do 

przetargu.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości mienia komunalnego położonych w miejscowości Załęże . 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

projektu partnerskiego pn. ,,Poprawa jakości kształcenia ogólnego  

w mieście Jaśle oraz gminach: Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród 

i Osiek Jasielski. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Kolejne cztery uchwały dotyczą projektu partnerskiego. 

W zeszłym roku Miasto Jasło wystąpiło do sąsiadujących Gmin z pytaniem o 

uczestnictwo w projekcie. Wstępnie Gminy odniosły się do tego projektu 

pozytywnie. Miasto Jasło przygotowało wniosek, który został oceniony 

pozytywnie. Pokrótce chciałam przedstawić na czym ten projekt miałby polegać. 

Projekt ma być realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z ramienia osi priorytetowej IX: 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, z działania1.2: Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego. Liderem całego projektu jest Miasto Jasło a partnerami 

Gminy: Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski. Rozpoczęcie 

tego projektu zakładano na styczeń tego roku a jego zakończenie ustalono na 30 

czerwca 2018 roku. Wartość projektu dla gminy jest  oszacowana na kwotę 

390.682,00 zł. Dofinansowanie wyniesie 356 932,00 zł a wkład własny z ramienia 

Gminy Osiek Jasielski wyniesie: 33.750,00zł. W następnym paragrafie uchwały 

przedstawiłam Państwu pokrycie tych wydatków oraz ich rozbicie na przestrzeni 

dwóch lat. W 2017 roku dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 



Spójności wyniesie 323.564,00 zł a  w 2018 roku otrzymamy 33.368,00 zł. 

Natomiast z budżetu gminy w 2017 roku wydamy: 21.094,00 zł a w 2018 roku: 

12.656,00 zł. Do projektu zakwalifikowałyby się trzy szkoły: Szkoła Podstawowa 

w Osieku Jasielski, Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej oraz Gimnazjum 

Integracyjne w Osieku Jasielskim. Projektem objętych będzie około 270 uczniów, 

dla których zorganizowane będą dodatkowe zajęcia zarówno z indywidualizacji 

jak i zakresu informatycznego. Każda ze szkól otrzymałaby wyposażenie 

szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych o wartości 10.000 

zł każda.  Dodatkowo każda z tych szkół otrzyma wyposażenie w zakresie 

wykorzystania technologii informacyjnej. Będą to: po jednej tablicy interaktywnej 

wraz z projektorem dla każdej placówki. Będą to również po dwa urządzenia 

wielofunkcyjne, 20 tabletów dla uczniów, 20 komputerów wraz z 

oprogramowaniem dla uczniów, jeden komputer dla dziecka z orzeczeniem o 

niepełnosprawności, 2 komputery dla nauczyciela i jeden tablet dla nauczyciela 

oraz szafa do przechowywania wszystkich sprzętów i wyposażenia. W ramach 

projektu, oprócz wyposażenia i zajęć dla dzieci zostanie opracowana 

dokumentacja techniczna i budowa sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu. 

Będzie to wykonane w dwóch szkołach: Szkole Podstawowej w Osieku Jasielskim 

oraz Zawadce Osieckiej.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na 

realizację projektu partnerskiego pn. ,,Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach: Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy 

Żmigród i Osiek Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

 



Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu 

partnerskiego pn. ,,Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle 

oraz gminach: Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  przystąpienia do projektu 

partnerskiego pn. ,,Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle 

oraz gminach: Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 

w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. ,,Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach: Jasło, Dębowiec, 

Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Uchwała dotyczy zabezpieczenia kwoty 12.656 zł, a więc 

wkładu własnego jaki Gmina będzie musiała pokryć w 2018 roku w związku z 

realizacją projektu partnerskiego. Nie ma tu oczywiście mowy o zaciąganiu kredytu 

czy pożyczki. To tylko zabezpieczenie kwoty o jakiej była mowa wcześniej.  

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania 

na rok 2018 w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. ,,Poprawa 

jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach: Jasło, 

Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”. 

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 – Zmiany zawarte w uchwale w głównej mierze są 

związane z projektem partnerskim, o którym była wcześniej mowa.  Po stronie 

dochodów, w załączniku nr 1 macie Państwo wykazane zwiększenie dochodów 323. 

564,00 zł w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Jest to kwota, 

która zostanie nam przekazana do realizacji omawianego wcześniej projektu w 

formie dotacji celowej z Miasta Jasła. Wydatki wykazane w załączniku nr 2 zostały 

podzielone na paragrafy z końcówką ,,7”, a więc wydatki pokryte z dotacji celowej 

i ,,9” czyli wydatki przeznaczone na pokrycie wkładu własnego gminy.   

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, 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 

   

Ad. 9 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

 

 

 

 



Ad. 10 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Wójt – Kończą się zebrania sprawozdawcze w poszczególnych sołectwach. 

Chciałem zapytać P. Sołtysa ze Świerchowej kiedy planuje u siebie zorganizować 

takie spotkanie.  

 

Marek Kiełbasa – Planuję je zwołać na sobotę o godz. 18.00. 

 

Wójt – Czy zgłaszał Pan to do Urzędu Gminy? 

 

Marek Kiełbasa – Właśnie miałem to zrobić.  

 

Wójt – Rozmawialiśmy o tym, że zgodnie zapisami Statutu, ogłoszenie o zebraniu 

wiejskim powinno zostać opublikowane siedem dni przed terminem takiego 

zebrania.  

 

Marek Kiełbasa – Tak, informacja o zebraniu została ogłoszona w sobotę, więc 

termin jest zachowany.  

 

Wójt – Pytam o to, ponieważ w zebraniach tych uczestniczą: Wójt, Przewodniczący 

Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Budżetowej. 

Musimy się dostosować do terminów i zaplanować swój czas. Pan Sołtys z Czekaja 

jak zwykle zorganizował zebranie ,, po swojemu”. Zgłosił Pan bodajże w czwartek 

w godzinach popołudniowych, że w sobotę organizuje Pan zebranie. Nikt z nas nie 

mógł w nim uczestniczyć, ponieważ każdy miał już swoje plany. Myślę, że nie jest 

to dobra metoda. Nie możemy pozwolić na to, by mieszkańcy nie zostali 

poinformowani o zebraniu wiejskim. Jest to nieuczciwe, choć wierzę, że się to 

poprawi. Korzystając z okazji, chciałbym złożyć na ręce P. Prezes Stowarzyszenia 

Kobiet Aktywnych ,,AKACJA” podziękowania dla wszystkich pań, które do niego 



należą za swą działalność i zaangażowanie. Wszyscy widzą w jaki sposób działacie 

niejednokrotnie poświęcając swój prywatny czas.  

 

Przewodniczący Rady - Dołączam się do życzeń jakie złożył P. Wójt. W imieniu 

swoim jak i Szanownej Rady chciałem złożyć najserdeczniejsze podziękowania 

wszystkim osobom należącym do Stowarzyszenia za swój wkład i pracę społeczną.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne wnioski? 

Nie ma 

Obrady Sesji zakończono o godz. 16.00 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 

 

 


