
 

Protokół Nr XXX/2017 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 31 marca 2017 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XXX. 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” oraz Prof. UR dr 

hab. Krystynę Leśniak-Moczuk – Prezes Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich . 

 

Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk - Prezes Stowarzyszenia Krystyn 

Podkarpackich złożyła na ręce P. Wójta, Wysokiej Rady, Przewodniczącego Rady 

Gminy Osiek Jasielski oraz P. Marty Łaby wyrazy uznania za przygotowanie i 

zorganizowanie tegorocznych imienin Krystyn.  

 

 

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 protokołów z poprzednich Sesji. 

5. Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo 

oświatowe. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/65/2011 Rady Gminy 

Osiek Jasielski z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania i 

rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w 

szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych oraz zasad zwalniania 

od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.                  

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowej 

Rady Gminy Osiek Jasielski na 2017 rok.          

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2016 rok 

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Osiek Jasielski na 2017 rok.          



11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2016 rok 

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/93/2016 Rady Gminy 

Osiek Jasielski z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie nadania statutu GOPS 

w Osieku Jasielskim. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodzin w 

Gminie Osiek Jasielski na lata 2017-2019. 

15.Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 

zastępczej  

w Gminie Osiek Jasielski w 2016 roku oraz stan potrzeb związanych z 

realizacją zadań.  

16.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ,, Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2017”. 

17.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. 

18.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. 

19.Interpelacje radnych. 

20.Wolne wnioski i zapytania. 

21.Zakończenie Sesji. 

 

Piotr Rostek – W imieniu P. Wójta proszę o wprowadzenie trzech uchwał: 

1. W sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na 2017 rok 

Gminnemu Zakładowi Komunalnemu,  

2. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek 

Jasielski, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 



3. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski, określenia liczby punktów za 

każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proponuję umieścić uchwałę w  sprawie 

udzielenia dotacji przed zmianami budżetowymi. 

Kto z Wysokiej Rady jest za poszerzeniem dzisiejszego porządku obrad o 

uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na 2017 rok 

Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Osieku Jasielskim? 

Zmiana porządku obrad została zatwierdzona jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady – Pozostałe dwie uchwały proponuję umieść na końcu 

dzisiejszych obrad, przed interpelacjami. 

Kto z Wysokiej Rady jest za poszerzeniem dzisiejszego porządku obrad o 

uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Osiek Jasielski, które będą brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych 

kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia? 

Zmiana porządku obrad została zatwierdzona jednogłośnie. 

 

Kto z Wysokiej Rady jest za poszerzeniem dzisiejszego porządku obrad o 

uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia 

Zmiana porządku obrad została zatwierdzona jednogłośnie. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady - Poddaję pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 

Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 



 

Ad. 4 Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado protokół z Sesji Nr XXVIII/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 XXVIII/2017? 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado protokół z Sesji Nr XXIX/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 XXIX/2017? 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

Ad. 5 Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej 

Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

Wójt przedstawił informację na temat uchwał podjętych na 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  dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. 

 

Piotr Rostek – Wysoka Rado, uchwała oprócz samego tytułu, nie różni się niczym 

od uchwały intencyjnej, jaka była zatwierdzana przez Państwa na ostatniej Sesji. 

Kuratorium Oświaty nie wniosło w stosunku do niej żadnych uwag. Wszystkie 

opinie były pozytywne.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/65/2011 Rady 

Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych oraz 

zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.                  

 

Piotr Rostek – Wysoka Rado, dyrektorzy ze szkół z Osieka Jasielskiego, 

Samoklęsk i Zawadki Osieckiej zwrócili się do P. Wójta z prośbą o rozważenie 

obniżenia pensum. Projekt uchwały wynika również z tego, że pojawia się nowe 

stanowisko kierownicze wymagane prawem oświatowym. Z uwagi na to, że 

włączyliśmy gimnazjum w struktury szkoły podstawowej, z mocy prawa dyrektor 

gimnazjum staje się zastępcą dyrektora szkoły podstawowej. Jeśli chodzi o 

dyrektorów z tych małych placówek a więc z: Mrukowej, Świerchowej, Załęża i 

Pielgrzymki pensum zostaje na niezmienionym poziomie czyli 17 godzin. 



Propozycja dla dyrektorów szkół w Osieku Jasielskim, Zawadce Osieckiej i 

Samoklęskach obniża dotychczas obowiązujące pensum z 15 do 12 godzin. Dla 

zastępcy dyrektora zaproponowaliśmy 15 godzin.  

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są jakieś pytania? 

 

Wojdacz Piotr – Miałem zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z dyrektorami, które 

zorganizował Urząd Gminy. Rozmawialiśmy na temat wygaszania gimnazjum. To 

co było dla mnie istotne to kwestia godzin nauczycieli, którzy tracą pracę. Uważam, 

że P. Wójt stanął na wysokości zadania i tak sporządzono sitaki godzin na 

poszczególnych szkołach, by skutek utraty godzin nauczycieli w wyniku 

reorganizacji gimnazjum był jak najmniejszy. Na dzień dzisiejszy nikt nie traci tych 

godzin w jakimś większym stopniu. Odnosząc się natomiast do zaproponowanego 

pensum, uważam, że jest dość wysokie. Mając na uwadze to, że w wyniku 

reorganizacji gimnazjum stworzy się wiele oddziałów, dyrektor będzie potrzebował 

osoby, która zajmie się gimnazjum. Podkreślić należy, że to nowa funkcja, więc nie 

będzie np. aktów prawnych, na których będzie można się po wzorować. Wnioskuję 

zatem o obniżenie pensum dla zastępcy dyrektora do poziomu 12 godzin. Każdy 

nauczyciel, jak wiadomo, ma do przepracowania 18 godzin tygodniowo dlatego 

ustalając pensum zastępcy dyrektora na poziomie 15 godzin spowoduje, że nie 

znajdziemy chętnego na to stanowisko. Każdy nauczyciel mający do wyboru 

przepracowanie 18 godzin tygodniowo lub 15 godzin oraz funkcję zastępcy 

kierownika placówki wybierze tą pierwszą wersję. Obniżając pensum do 12 godzin 

będziemy mieć pewność, że będzie miał kto tego dopilnować. Jestem pewien, że 

zarówno dyrektor jak i jego zastępca będą mieć mnóstwo pracy chcąc to wszystko 

skrupulatnie prowadzić. 5 godzin z etatu to naprawdę niewiele. Porównując pensa 

dyrektorów w podobnych placówkach mają poniżej 10 godzin tygodniowo a 

zastępcy do 12 godzin pensum. Są to informacje ogólnodostępne, które łatwo 

można sprawdzić. W tej chwili mamy dyrektorów z 12 godzinnym pensum. Przy 

tej ogromnej pracy jaka ich czeka to jest bardzo dużo. Wnioskuję o obniżenie 

pensum zastępcy dyrektora do poziomu 12 godzin.  

 

Daniel Żarnowski – Obniżając pensum spowoduje, że będzie to nas więcej 

kosztować niż po staremu. Uważam, że w tej chwili wyróżniamy placówkę w Osieku 

spośród innych szkół. Zastępca dyrektora będzie miał jedynie 4 oddziały. Szkoły w 



Świerchowej, Załężu, Pielgrzymce i Mrukowej mają 4 oddziały a dyrektorskie 

pensum wynosi 17 godzin. Radny Wojdacz wnioskuje nawet o obniżenie pensum 

dla zastępcy dyrektora do 12 godzin. Moim zdaniem placówka w Osieku J. jest za 

bardzo wyróżniona.  Uważam, że powinniśmy podnieść pensum dla zastępcy 

dyrektora do poziomu 17 godzin.  

 

Wojdacz Piotr – Nie znajdziemy osoby chętnej na takie warunki. 

 

Przewodniczący Rady – Nie martwmy się na przyszłość. Uważam, że projekt 

uchwały został przygotowany poprawnie i dyrektorzy będą na pewno zadowoleni.  

 

Wojdacz Piotr – Wysoka Rado, popatrzmy na pensa jakie są w innych szkołach. 

Analizując całą tą sytuację, wydaje mi się, że nie zaoszczędzimy na tych trzech 

godzinach. Chodzi o sam nadzór pedagogiczny. Szkoła będzie duża. Ktoś musi być 

za to wszystko odpowiedzialny. Szkoła musi funkcjonować sprawnie, ponieważ 

uczą się w niej nasze dzieci. Niczego tutaj nie rokuję, ale pozostawiam do oceny 

Wysokiej Radzie. Oby nie doszło do sytuacji, w której placówka będzie miała 

problemy lub nie znajdziemy chętnego do objęcia takiego stanowiska gdy pensum 

będzie wynosić 17 godzin. Etat nauczyciela to 18 godzin.  

 

Daniel Żarnowski – Stawiam wniosek formalne o podwyższenie pensum zastępcy 

dyrektora w Osieku J. do poziomu 17 godzin.  

 

Marek Kiełbasa – Uważam, że P. Wójt przygotował tą uchwałę w miarę dobrze. 

Obowiązki zastępcy dyrektora na pewno będą bardzo szerokie, więc wydaje mi się, 

że zaproponowany podział pensum jest prawidłowy.  

 

Wierdak Albin – Czy podział pensum ma związek z finansami? 

 

Wioletta Mikołajczyk – W mojej ocenie nie ma, ponieważ w sytuacji obniżenia 

pensum dyrektorom, zostają godziny ,, do wyuczenia”, który jeśli nie przejmie 

dyrektor to musi to zrobić inny nauczyciel.  



 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado jeśli nie ma innych pytań poddaję pod 

głosowanie  wniosek Radnego Piotra Wojdacza o obniżenie pensum zastępcy 

dyrektora do 12 godzin tygodniowo. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

1 Radny był ,,ZA” 

8 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

6 Radnych było ,,PRZECIW” 

Poddaję pod głosowanie  wniosek Radnego Daniela Żarnowskiego o podwyższenie 

pensum zastępcy dyrektora do 17 godzin tygodniowo. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

1 Radny był ,,ZA” 

12 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

2 Radnych było ,,PRZECIW” 

Poddaję pod glosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIII/65/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 września 2011 roku 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo – 

wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

12 Radnych było ,,ZA” 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 

Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2017 rok.   

 

Wojadcz Piotr – Zarówno plan pracy jak i sprawozdanie z działalności Komisji 

Budżetowej zostało Wysokiej Radzie przesłane wraz z dokumentacją na Sesję. 

Plan pracy wzorem lat poprzednich został przygotowany w sposób ogólny, 



ponieważ Komisja nie jest w stanie określić ile posiedzeń odbędzie w każdym 

miesiącu. Częstotliwość jak i tematyka same się kreują w ciągu roku. Jedynym 

stałym punktem w planie pracy Komisji jest zaopiniowanie budżetu przed 

przedstawieniem go Wysokiej Radzie. 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy 

Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2017 rok. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

14 Radnych było ,,ZA” 

 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2016 rok. 

 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek 

Jasielski za 2016 rok 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

13 Radnych było ,,ZA” 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2017 rok.    

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2017 rok. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

14 Radnych było ,,ZA” 

 



       

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski za 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek 

Jasielski za 2016 rok 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

14 Radnych było ,,ZA” 

 

O godz. 9.58 ogłoszono przerwę 

Obrady Sesji wznowiono o godz. 10.13 

Do obrad Sesji dołączyli: P. Józefa Romanek – kierownik GOPS w Osieku 

Jasielskim, Marek Rączka – kierownik GZK w Osieku Jasielskim, Jolanta 

Maguda – Przewodnicząca GKRPAiPN w Osieku Jasielskim oraz P. 

Jadwiga Ciężabka – pracownik Referatu GPRiOŚ Urzędu Gminy w Osieku 

Jasielskim.   

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016. 

 

 

Jolanta Maguda – Program jest planowany co roku. Pula środków Programu 

była ustalona na poziomie 55.000 zł.  Z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych uzyskano kwotę: 55.070,90 zł a wykorzystano: 53.810,27 zł. Z tej 

puli wydatkujemy środki m.in.:  

- na psychologa, który pełni dyżury w punkcie konsultacyjnym: 3.450,00 zł 

- na działania mające charakter profilaktyczny: konkursy, wycieczki edukacyjne 

czy zajęcia rekreacyjne: 8.523,13 zł 

- na warsztaty profilaktyczne oraz spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla 

młodzieży: 6.080,00 zł 

- na  wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy: 1.194,00 zł 



- na kolonię profilaktyczną, na którą w zeszłym roku wyjechało 5 dzieci: 4.250,00 

zł 

- na zwrot kosztów przejazdu na terapię odwykową: 344,00 zł, 

- na opłaty sądowe za skierowanie danej osoby na leczenie odwykowe: 240,00 

zł, 

- na wynagrodzenie dla biegłych lekarzy orzekających o uzależnieniu od alkoholu 

osoby skierowanej na badanie przez GKRPAiPN: 480,00 zł, 

- wynagrodzenia dla członków GKRPAiPN za udział w posiedzeniu – 8.249,14 zł 

- dotacja dla Klubu Sportowego Czardasz w Osieku Jasielskim: 7.500,00 zł, 

- dotacja dla Klubu Sportowego Zamczysko Mrukowa: 7.500,00 zł, 

- dotacja dla Stowarzyszenia AKACJA: 3.000,00 zł, 

- dotacja dla Policji na zakup paliwa: 3.000,00 zł.  

 

Przewodniczący Rady -  Czy są jakieś pytania? 

 

Wójt – Która świetlica otrzymała środki na zatrudnienie opiekuna? 

 

Jolanta Maguda – To była bodajże Świerchowa. 

 

Przewodniczący Rady -  Czy są jakieś pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Obrady Sesji opuściła P. Jolanta Maguda  - Przewodnicząca GKRPAiPN  

w Osieku Jasielskim 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/93/2016 

Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie nadania 

statutu GOPS w Osieku Jasielskim. 

 

Józefa Romanek – Zmiana statutu przyjętego na sesji w dniu 16 marca 2016 

roku wynika z zadań jakie nałożono na GOPS, a które wynikają z przepisów 

ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej a także z dniem 1 

stycznia 2017 roku została wprowadzona ustawa o wsparciu dla kobiet w ciąży.  



Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVI/93/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 1 marca 2016 roku w 

sprawie nadania statutu GOPS w Osieku Jasielskim. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

  

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania 

Rodzin w Gminie Osiek Jasielski na lata 2017-2019. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie Gminnego Programu 

Wspierania Rodzin w Gminie Osiek Jasielski na lata 2017-2019. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

 

Ad. 15 Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodzin i systemie 

pieczy zastępczej w Gminie Osiek Jasielski w 2016 roku oraz stan 

potrzeb związanych z realizacją zadań. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu 

rodzin i systemie pieczy zastępczej w Gminie Osiek Jasielski w 2016 roku 

oraz stan potrzeb związanych z realizacją zadań. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

O godz. 10.24 obrady Sesji opuściła P. Józefa Romanek – kierownik GOPS  

w Osieku Jasielskim.  

 

 



Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ,, Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2017”. 

 

Wojdacz Piotr – Jaka pula środków jest przewidziana na realizację programu? 

 

Jadwiga Ciężabka – Program w zasadzie się nie zmienił. Obejmuje kwotę 

3.250,00 zł. Uzyskał pozytywną opinię lekarza weterynarii.  

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia ,, Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2017”. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

O godz. 10.25 obrady Sesji opuściła P. Jadwiga Ciężabka – pracownik Referatu 

GPRiOŚ Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.   

 

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia dotacji z 

budżetu gminy na 2017 rok Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w 

Osieku Jasielskim. 

 

Wioletta Mikołajczyk – W związku z płynięciem wniosku P. kierownika GZK w 

Osieku J. o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej na zadanie 

polegające na modernizacji studni głębinowej w miejscowości Załęże, został 

sporządzony niniejszy projekt uchwały. Kwestia ta była poruszana również na 

Komisji Budżetowej, stąd też w materiałach jakie Państwo otrzymaliście widnieje 

kwota 10.000 zł. Bardziej szczegółowe informacje na temat kosztu całej 

inwestycji przedstawi P. kierownik.  

 

O godz. 10.26 obrady Sesji opuściła Radna Danuta Czajkowska 

 

Marek Rączka – GZK złożył do Urzędu Gminy wniosek o dotację na modernizację 

studni głębinowej w miejscowości Załęże. Od około 2 tygodni w studni, która 

miała największą wydajność, bo aż 7,2 kubika/godz, nagle zaczęło brakować 



wody. Okazało się, że opadła obsypka tej studni o około 3 metry co spowodowało, 

że mamy do dyspozycji jedynie wodę pochodzącą z głównego źródła. 

Wynajęliśmy serwis wiertniczy z Dukli, próbowaliśmy ją odmulić jednak nie 

przyniosło to spodziewanego rezultatu. Obsypka, która opadła po prostu nie 

przepuszcza wody. W tej chwili wykonaliśmy zapytanie ofertowe o modernizację 

tej studni. Dzwoniłem do ośmiu firm. W konsekwencji wpłynęły dwie oferty. 

Najniższa z nich opiewała na kwotę 11.200 zł jednak została wycofana z uwagi 

na to, że firma nie jest w stanie dotrzymać terminu. Pozostała jedynie oferta 

opiewająca na kwotę 15.248 zł. Jestem tez umówiony na środę na tzw. 

,,dmuchnięcie” studni tak, by ruszyć warstwy filtra, jednak nie jest powiedziane 

czy to cokolwiek pomoże. Koszt tego zadania to 1000 zł netto.  

 

O godz. 10.28 obrady Sesji opuścił Radny Marek Kiełbasa  

 

Tomasz Źrebiec – Tzw. ,,dmuchnięcie” studni musi być zrobione ,, z głową”, 

ponieważ grozi to rozerwaniem filtra i zasypaniem studni. Wtenczas studnia jest 

do likwidacji, ponieważ koszt odzyskania takiej studni będzie ogromny. 

Spróbować można. Powodem obniżenia wydajności studni jest 

najprawdopodobniej to, że wody gruntowe były bardzo brudne co doprowadziło 

do zatkania obsypki filtracyjnej.  

 

Marek Rączka – Problem z wydajnością studni zaczął się od momentu, gdy na 

rzece ,,puściły” lody.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Zaproponowano kwotę 10.000 zł, dlatego taka właśnie 

została wskazana w materiałach. Ostateczna decyzja należy jednak do Wysokiej 

Rady. 

 

Władysław Świątek – Nie dyskutujmy na temat wydajności studni. Jesteśmy tu 

po to, by zdecydować o przelaniu odpowiednich środków.  

 

Wojdacz Piotr – Temat ten był poruszany na Komisji Budżetowej. To nie są 

środki z wolnego paragrafu, który nie był wykorzystywany. Pula pochodzi z 

paragrafu: administracja. Opinia Komisji Budżetowej jest pozytywna. Uważam, 

że powinniśmy zostawić kwotę dotacji na zaproponowanym poziomie. GZK ma 

swój budżet. Jeśli koszty okażą się wyższe będziemy zastanawiać się jak pokryć 

powstałą różnicę.  



 

Marek Rączka – Na tą chwilę GZK nie jest w stanie dopłacić do inwestycji.  

Do tej pory na dane zadanie otrzymywaliśmy dotację pokrywającą jego koszt 

netto a podatek VAT był finansowany z budżetu GZK. W tej chwili, po tzw. 

centralizacji VAT_u, nie jest to możliwe. Proszę zwrócić uwagę na to, że samo 

odmulanie studni, czy planowane ,,dmuchnięcie” to koszty, których nie 

zakładaliśmy. To kwota 2000 zł, które musimy pokryć.  

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

gminy na 2017 rok Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Osieku 

Jasielskim. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 18 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 – Z uwagi na to, że materiały jakie Państwo otrzymaliście 

na Sesję nie zawierały dotacji dla GZK, mam przygotowaną autopoprawkę. 

Zmiany w dochodach są podyktowane głównie decyzjami Wojewody 

Podkarpackiego, które wpłynęły do nas w ostatnim czasie. Wzrostowi uległy: 

 kwota w dziale: 801 dotycząca oświaty i wychowania, 

 kwota w dziale:854 dotycząca edukacyjnej opieki wychowawczej  

 kwota w dziale: 750 to zwrot podatku VAT. 

Pozostałe zmiany mają charakter kosmetyczny i są przesunięciami pomiędzy 

paragrafami. Zmiany w dziale 900 są spowodowane zamykaniem projektu 

solarów przez ZGDW. Otrzymane decyzje Wojewody Podkarpackiego oraz zmiany 

zaprezentowane przeze mnie w autopoprawkach przedkładają się na zmiany  

w paragrafach wydatkowych. W dziale 402 paragraf: 621 pojawia się dotacja dla 

GZK w kwocie 10.000 zł. Pozostałe zmiany wynikają z przesunięcia środków lub 

z wykazania wydatków, które wpłynęły na konkretny cel. Pojawia się również 

zmiana załącznika nr 1 do uchwały, polegająca na wykazaniu dotacji dla GZK.  

 

 



 

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. 19 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 – Zmiany WPF są związane tylko i wyłącznie z faktem 

zamykania projektu solarnego.  

 

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. 20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski, które będą brane pod uwagę 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia. 

 

Piotr Rostek – Dwie kolejne uchwały dotyczą w zasadzie tej samej kwestii. Jedna 



z nich dotyczy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, druga natomiast klas 

pierwszych. Zmianie ulega podstawa prawna, w której musimy się powołać na 

obowiązujące Prawo oświatowe a nie jak dotychczas, ustawę o systemie oświaty. 

Druga sprawa wiąże się z tym, że nie wiadomo czy ta uchwała będzie miała 

zastosowanie, ponieważ dotychczas zarówno do przedszkoli jak i klas pierwszych 

dostawały się wszystkie dzieci.  

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski, które będą 

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 

określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek 

Jasielski, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  określenia kryteriów 

rekrutacji do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Osiek Jasielski, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.    . 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 



 

Ad. 22 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 23 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Piotr Rostek – Chciałem przypomnieć Wysokiej Radzie, że wraz z końcem 

kwietnia mija termin do złożenia oświadczeń majątkowych. Wykazujemy stan 

posiadania na dzień 31 grudnia 2016 roku. Proszę zwrócić uwagę na określenie 

przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku odrębnego 

lub majątku objętego wspólnotą małżeńską, bo takich uwag jest z reguły 

najwięcej.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

 

Wójt – Wysoka Rado, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie remontu dwóch dróg 

do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jedna z dróg niestety ,,wypadła”. Chodzi 

o odcinek na ,,nowym osiedlu”, dlatego chciałem prosić Sołtysów o wytypowanie 

drogi, która jest pilnie do wykonania. Musimy szybko uzupełnić wniosek i podać 

nową drogę.   

 

Mróz Zbigniew – Może ,,droga do źródełka”? 

 

Wójt – Myślałem o niej, choć tam jest problem, ponieważ musielibyśmy najpierw 

wykonać tzw. rozgraniczenie i wskazać granice.   Jeśli zmienicie przeznaczenie 

funduszu sołeckiego i pewne środki przekażecie na geodetę, droga zostanie 

zgłoszona. Nie trzeba się jednakże aż nadto z tym spieszyć, ponieważ środki z 

FOGR są przekazywane z reguły końcem lata lub jesienią. Chyba, że jest jakaś 

inna droga wymagająca szybkiego remontu.  



 

Daniel Żarnowski – Droga w Pielgrzymce obok mojej posesji? 

 

Wójt – Musimy pamiętać, że remont nie może polegać na pokryciu nawierzchni 

masą bitumiczną więc niestety ten odcinek odpada. Chciałem jeszcze na dzisiejszej 

Sesji poruszyć kwestię ofert jakie złożył Sołtys z Osieka J. na wykonanie drogi. Nie 

wskazuje Pan jakiej drogi dotyczy ani w jakiej części Osieka J. jest położona.  Na 

zebraniu wiejskim mieszkańcy zdecydowali, że chcą poprawić asfalt wokół rynku. 

To ogromne koszty. Próbowałem tłumaczyć, że złożyliśmy wniosek o  

dofinansowanie na zadanie polegające na remoncie placu przy GOK w Osieku J. 

oraz na plac zabaw w Samoklęskach. Tam też trzeba będzie wysoki wkład własny. 

Z tego też względu nie należy się zajmować jakimiś drobnymi rzeczami. Proszę 

Sołtysa o wyjaśnienie, których dróg dotyczą oferty jakie Pan złożył do Urzędu 

Gminy? Od zbierania ofert są pracownicy, nie Pan.  

 

Tadeusz Zawisza – Dzwoniłem do wykonawców zajmujących się tego rodzaju 

robotami. P. Gumienny powiedział mi 160 zł/1 godz. ( samochód-koparka), P. 

Witusik powiedział mi 140 zł/1 godz. (samochód-koparka) a Pan Rączka powiedział 

120 zł/1 godz. (samochód-koparka).  

 

Wójt -  Ale Pan mnie nie zrozumiał. 

 

Tadeusz Zawisza – Chcę Panu wytłumaczyć dlaczego jest P. Rączka. 

 

Wójt – A ja chcę Panu wytłumaczyć, że od wyboru ofert jest urząd gminy.  

 

Tadeusz Zawisza – Pracował jeszcze wtedy P. Buczyński i to on kazał mi 

przynieść takie oferty. Tu chodzi o drogę dojazdową do pól, tzw. drogę pod 

mostem, która jest tak zarośnięta, że uniemożliwia dotarcie okolicznym rolnikom 

do ich nieruchomości.  

 



Wójt – Z tym, że musi Pan wziąć pod uwagę to, że mamy tam tzw. pas wodny. 

Nie wolno tam Panu nic wykonywać.  

 

Tadeusz Zawisza - Pracownica urzędu się orientowała i okazało się, że 30% 

drzew można przyciąć, zrobić przepust i wywieść 2 samochody żwiru. Kolejne drogi 

znajdują się w kierunku Nowego Żmigrodu. Są tak zarośnięte, że rolnicy jadący 

tamtymi odcinkami zajeżdżają łąki P. Marchewki i P. Kmiecika. Koszt wszystkich 

dróg wyniesie ponad 3.000 zł.  

 

Wójt – Wszystko jest w porządku, ale jeśli będzie trzeba zapewnić wkład własny 

do asfaltu na rynku czy placu przy GOK nie będzie na to środków, ponieważ Sołtys 

rozdysponuje fundusz sołecki na inne cele.  Na pismo, które Pan złożył otrzyma 

Pan odpowiedź w najbliższym czasie, jednak proszę wziąć pod uwagę to, że nie 

wyrażę zgody na remont ,, drogi pod mostem” Nie chcę mieć problemów. To nie 

jest nasza droga. Nie ma jej na mapie, do tego jest przykryta pasem rzecznym.  

 

Tadeusz Zawisza – Wieś Osiek J. część wkładu własnego już sfinansowała w 2014 

roku w postaci krawężników jakie zostały kupione na rynek za kwotę około 8.600 

zł. Chyba Pan nie myśli, że  miejscowość Osiek J. całą kwotę funduszu sołeckiego 

przeznaczy na rynek. 

 

Wójt – Dlaczego nie? 

 

Tadeusz Zawisza – Asfalt wokół rynku obiecuje Pan zrobić od trzech lat.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne wnioski? 

Nie ma 

Obrady Sesji zakończono o godz. 11.08 

Protokołowała:  Monika Władyka 


