
 

Protokół Nr XXXI/2017 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 25 kwietnia 2017 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XXXI. 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. Zofię 

Ciomcia – Dyrektor Gimnazjum Integracyjnego w Osieku Jasielskim, P. Marka 

Rączkę – Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim.  

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne. 

 

Obecni na Sesji Radni to: 

1. Albin Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski, 

2.  Wierdak – Osiek Jasielski   

3. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski 

4. Piotr Wojdacz – Samoklęski 

5. Władysław Świątek - Czekaj 

6. Danuta Czajkowska – Mrukowa 

7. Daniel Socha -  Mrukowa 

8. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

9. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

10.Kazimierz Wygonik – Załęże 

11.Stanisław Mastej – Załęże  

12.Zbigniew Mróz – Świerchowa 

13.Marek Kiełbasa – Świerchowa 

14.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

15.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

 

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

1. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski 

2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski 

3. Marian Bors – sołtys wsi Mrukowa 



4. Pykosz Mariusz - Wójt Gminy 

5. Piotr Rostek – Sekretarz Gminy 

6. Wioletta Mikołajczyk – Skarbnik Gminy 

7. P. Zofia Ciomcia – Dyrektor Gimnazjum Integracyjnego w Osieku Jasielskim 

8. Marek Rączka – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku 

Jasielskim. 

 

Zofia Ciomcia – Bardzo dziękuję za umożliwienie mi wzięcia udziału w dzisiejszych 

obradach i podzielenia się z państwem pewną refleksją na temat, który jest mi 

bliski i znany. Jest oczywiście związany z oświatą i szkolnictwem, czego nie trudno 

się domyślić. Bliski dlatego, że dotyczy dzieci. A dlaczego znany? Dlatego, że w 

Osieku J. mam przyjemność pracować już 30 lat. We wrześniu będzie mały 

jubileusz. Przez 8 lat byłam wicedyrektorem a przez ostatnie 3,5 roku dyrektorem. 

P. Wójtowi chciałam podziękować za ostatnie 3,5 roku współpracy. Robiliśmy razem 

dużo projektów. Zawsze otrzymywałam wsparcie. Dziękuję również P. Wiolettcie 

Mikołajczyk, osobie która jest niezwykle kompetentną w sprawach oświaty  i chyba 

jedyną, która doceniała pracę dyrektora i mówiła głośno, że mamy bardzo dużo 

obowiązków. Dziękuję również P. Sekretarzowi, z którym nie miałam przyjemności 

dużo rozmawiać, ale każda rozmowa była bardzo rzetelna i bardzo konkretna. 

Chciałam również wyjaśnić po co tutaj przyszłam. Pracuję w szkole i staram się 

być zawsze zorientowana w tym co się dzieje wokół, co się dzieje w Gminie. Czytam 

także protokoły z Sesji śledząc sprawy jakie są tu poruszane. Zauważyłam jednak, 

że sprawy oświaty i szkolnictwa są traktowane dość marginalnie i rzadko się o tym 

mówi. Jeśli się mówi o sprawach związanych np. z GOPS-em czy GZK-ym zaprasza 

się kierowników tych referatów. Jeśli mówi się o oświacie, nigdy takiego 

zaproszenia nie dostałam. Na ostatniej Sesji podjęto uchwałę dotyczącą pensum 

dyrektorów. Była poprzedzona dyskusją, która moim zdaniem była dość jałowa. 

Wypowiadał się P. Wojdacz i P. Żarnowski. W wyniku głosowania jednak, większość 

Radnych się wstrzymało. Zastanawiałam się dlaczego tak się stało. Uważam, że są 

dwa powody. Jeden z nich to zapewne brak takiej rzetelnej wiedzy na temat pracy 

nauczyciela, dyrektora. A drugi powód, o co Was nie posądzam, to swego rodzaju 

ignorancja i postawa: ,, co mnie to obchodzi, lepiej się wstrzymam”. Lepiej być 

zimnym lub gorącym, letnim to tak nie bardzo, a tamta postawa tak mi na to 

wskazywała. Mnie akurat to obchodzi, choć powiem szczerze, też nie powinno. W 

kontekście podjętej uchwały zrezygnowałam z przynależnej mi ustawowo funkcji 

wicedyrektora, ponieważ nie potrafiłabym pracować dobrze na dwa etaty. 

Wicedyrektor w takiej szkole ma takie zadania jak dyrektor. Jeżeli coś robię, staram 



się to robić dobrze. Zawsze tak postępowałam i nie chodzi mi tutaj absolutnie o 

jakiekolwiek gratyfikacje finansowe. Dla mnie ważne jest to, by uczeń przyszedł 

po latach i po prostu podziękował. Wśród moich uczniów jest pięć polonistek. To 

oczywiście nie moja zasługa, ale jakiś zalążek, jakieś ziarno chyba zasiałam. 

Rozumiem, że nie musicie wiedzieć dużo o pracy nauczyciela czy dyrektora. Często 

powtarzam moim dzieciom: ,, nie wstyd pytać, wstyd nie wiedzieć”. Czekałam na 

te pytania. Nie było ich. Wytłumaczę co znaczy te 18 godzin. To praca ,,przy 

tablicy”. Są wśród Was nauczyciele, więc doskonale wiedzą co to znaczy. Oprócz 

tego jest mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, mnóstwo wycieczek. Dopiero wczoraj 

grupa wróciła o godz.22.00. To odpowiedzialność za dzieci cały czas. Nie wiem czy 

ktoś by się zgłosił na ochotnika pojechać na tydzień ,,na zieloną szkołę”, bez 

żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Dużo czasu zajmują również rozmowy z 

dziećmi czy rodzicami. Dzieci się skarżą, że rodzice z nimi nie rozmawiają.  

Spędzam godziny na rozmowach z uczniami. To trudny wiek, ale też piękny. Biorąc 

pod uwagę swoją osobę, a jestem polonistką, miesięcznie poprawiam od 40 do 60 

prac – wypracowań. To naprawdę wiele pracy. To nie jest już te 18 godzin. A praca 

dyrektora? No cóż: nadzór nad wszystkim, odpowiedzialność, mnóstwo 

dokumentacji, kontrola, przeprowadzanie hospitacji, które trzeba przygotować. 

Jeśli jest tak wysokie pensum, dyrektor nie ma kiedy pójść na hospitację. Nie 

chodzi tutaj o kontrolę, ale przede wszystkim o poradę. Niektórzy nauczyciele 

potrzebują takiej dorady. Oprócz tego mnóstwo spraw gospodarczych: remonty, 

zakupy oraz zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Nie mam wiele czasu, by 

powiedzieć o wszystkim, ale wystarczy wejść na stronę internetową szkoły. 

Publikowane są tam nie tylko dokumenty, m.in. statut szkoły, ale również 

informacje dotyczące tego co się w szkole dzieje. Rok temu szkoła miała kontrolę. 

Trwała 2 tygodnie. Do Gminy wpłynął raport o wynikach kontroli. Co Państwo 

sądzicie o tym raporcie? Kontrola miała charakter całościowy i dotyczyła 12 

obszarów. Ogólna ocena była pozytywna, ale czytając raport można się wiele 

dowiedzieć o naszych zadaniach i o tym jak je wykonujemy. Ciągle krąży ocena 

zewnętrzna, która mówi o tym, że nauczyciele to tacy ludzie, którzy mało pracują, 

mają dużo wolnego i nieźle zarabiają. To są tylko stereotypy. Jako przedstawiciele 

władzy samorządowej chciałabym, by ktoś zabrał głos i powiedział, że to nie 

prawda. Brakuje m i tego. Wracając do uchwały, P. Żarnowski zaproponował 

podniesienie pensum do poziomu 17 godzin, ponieważ uważa, że w przeciwnym 

razie szkoła w Osieku J. byłaby za bardzo wyróżniona. Proszę mi powiedzieć 

dlaczego Pan tak sądzi? 

 



Daniel Żarnowski – Pamięta Pani spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy z 

Osieka, Samoklęsk i Zawadki Osieckiej. Od września zostałoby Pani 4 oddziały. 

Taką samą sytuację mają dyrektorzy w Mrukowej, Pielgrzymce i Świerchowej. Nie 

mówimy tu o ilości dzieci. 

 

Zofia Ciomcia – Dlaczego nie mówimy o ilości dzieci? 

 

Daniel Żarnowski – Sprawy gospodarcze nie są uzależnione od ilości dzieci. 

Uważam, że to nie jest żaden równoważnik.  

 

Zofia Ciomcia – Jeśli tworzymy zespół to zadania dyrektora i wicedyrektora 

dzielone są na zupełnie innych zasadach. Z uwagi na to, że wdrożyłam się w sprawy 

gimnazjum, w głównej mierze pewnie tym bym się zajmowała, lecz tych 

obowiązków nie da się jednoznacznie podzielić. Porównanie  ze szkołami, gdzie 

mamy cztery oddziały i 10-ro, 15-ro czy nawet 20-ro dzieci z czterema oddziałami 

gimnazjum jest niemożliwe. Sam budynek placówek jest nie do porównania. Ilość 

dzieci ma bardzo duży wpływ na rozmiar obowiązków. Z dziećmi trzeba rozmawiać. 

 

Daniel Żarnowski – Każdym dzieckiem trzeba się zająć.  

 

Zofia Ciomcia – Tak, owszem każdym. Od nowego roku mamy mieć 233 dzieci, 

13 oddziałów i 43 osoby z kadry. Takiej placówki nie da się porównać do żadnej z 

naszych szkół.  

 

Daniel Żarnowski – Gdybyśmy pozostawili gimnazjum do samoistnego 

wygaszenia od września miałaby Pani o wiele mniej dzieci.  

 

Zofia Ciomcia – Niech Pan nie mówi co by było gdyby, lecz o tym jest teraz. 

Zdanie Przewodniczącego Rady: ,,nie martwmy się na przyszłość” bardzo mnie 

zasmuciło. Mamy się martwić o przeszłość, nie o przyszłość? I ciągle te pytania o 

koszty. Zapewniam, że przez te 3.5 roku nie zmarnowałam tego budżetu.  

 

Przewodniczący Rady – Wypowiadając zdanie: ,, nie martwmy się o przyszłość” 

miałem na myśli to, że nie sądziłem, że wzrost pensum z 10-u do 15-u godz. 

spowoduje Pani rezygnację z funkcji dyrektora. Nie musiała Pani przecież 

rezygnować. Odnosząc się jeszcze do Pani wypowiedzi dotyczącej wyników 

głosowania chciałem zaznaczyć, że każdy Radny ma prawo do tego, by wstrzymać 



się od głosowania nad daną kwestią. Każdy głosuje według własnego sumienia i 

wiedzy. Poza tym, Sesja nie jest lekcją i nie służy przepytywaniu Radnych. Nie jest 

również tak, że Radni nie mają informacji na temat obowiązków jakie posiadają 

dyrektorzy poszczególnych placówek. Niejednokrotnie podkreślano osiągnięcia 

poszczególnych dyrektorów, choć oczywiście każdy z nich stara się pracować jak 

najlepiej dla dobra swojej placówki. Myślę, że dałaby sobie Pani radę. 

 

Zofia Ciomcia – Tak oczywiście. Nie ma ludzi niezastąpionych. Do czego chciałam 

jeszcze wrócić to kwestia tego co przez te 3,5 roku można było zrobić w szkole od 

szatni po dach. Co mogłam w ramach tego budżetu, który miałam starałam się 

zrobić a zrobiłam dużo. W szkole nie ma kredy wszystkie tablice są sucho ścieralne.  

W ciągu tych trzech lat zakupiłam trzy tablice interaktywne bez udziału środków 

unijnych. Remont jest zrobiony. Wykonaliśmy malowanie wewnątrz budynku. 

SANEPID dokonywał kontroli. Protokół był bez uwag. Szkoła żyje cały czas. Proszę 

zerknąć chociażby na nasza stronę internetową. Organizujemy liczne konkursy, w 

tym trzy o zasięgu powiatowym, których przygotowanie to ogrom pracy. Jest 

mnóstwo prelekcji i dziesiątki godzin na przygotowanie programów artystycznych. 

Jest masa dodatkowej pracy. Wydajemy gazetę szkolną dostępną na stronie 

internetowej szkoły. Są także prelekcje dla rodziców. To wszystko wymaga bardzo 

dużo pracy. Ja absolutnie nie narzekam, nie skarżę się, bo mam to szczęście, że 

pracę łączę z pasją. Bardzo lubię to co robię. W przyszłym roku czekają nas dwa 

projekty unijne. Zorientowałam się ile przy podobnych szkołach wynosi pensum. 

W Nowym Żmigrodzie dyrektor ma 5 godz. , zastępca ma 9 godz. W Dębowcu 

dyrektor ma 5 godz. , zastępca ma 10 godz. Posiadam również orientację jak ta 

kwestia wygląda w powiatach od bieszczadzkiego po strzyżowski. Pracuję też w 

kuratorium przy awansach zawodowych nauczycieli więc rozmawiam z różnymi 

dyrektorami. Pensum obowiązujące u nas jest swego rodzaju ewenementem, ale 

cóż, macie do tego prawo.  

 

Wójt – bardzo dziękujemy za współpracę, która trzeba przyznać była bardzo 

dobra. Szkoła się nie cofała a raczej rozwijała a to największa zasługa P. Dyrektor. 

Narzekała Pani w swojej wypowiedzi, że budżet był nieco mniejszy, ale nie było 

źle. Nigdy nie narzekałem i nie będę narzekał na największą placówkę oświatową 

w naszej Gminie, która zatrudnia największą liczbę nauczycieli. Niestety dyrektorzy 

nie rozumieją czasem, że jest to jednak ekonomia. Nigdy nie powiedziałem, że 

będziemy oszczędzać na dzieciach i chyba nikt tego ode mnie słyszał. Próbowałem 

prowadzić rozmowy wewnątrz Gminy i zlikwidować te najmniejsze placówki, które 



są dużym obciążeniem finansowym. Muszę się jednak liczyć z decyzją Wysokiej 

Rady. Podobną sytuację mamy w przypadku pensum. Dyskutowaliśmy na ten 

temat bardzo szeroko. Robiliśmy rozeznanie na sąsiednich Gminach. Są takie 

samorządy, w których to pensum jest faktycznie niższe, ale są też takie przypadki, 

w których jest wyższe od ustalonego u nas. Ubolewam nad tym, że złożyła Pani 

wypowiedzenie. Jako organ nadzoru byłbym spokojny, gdyby Pani prowadziła nadal 

placówkę. Podobnie myśli pewnie Dyrektor Ciurej. Mam nadzieje, że mimo złożenia 

wypowiedzenia będzie Pani pomocna i będzie służyła pewną doradą. Jednym z 

pierwszych większych projektów realizowanych przez naszą placówkę był 

Comenius. Część nauczycieli w nim uczestniczyła. Kosztował wiele pracy. To były 

wyjazdy zagraniczne oraz opieka i nadzór nad dziećmi non stop. Chyba nikt nie 

powie, że tego nie dostrzegałem. Owszem miałem pewne zastrzeżenia do innych 

dyrektorów szkół o czym Wysoka Rada doskonale wiedziała. Niektórzy z nich nie 

pisali projektów, nie poświęcali czasu i nie angażowali się. Projekty są bardzo 

pracochłonne. Pisaliśmy o tym w naszych gazetach, dyskutowaliśmy także na 

Sesji. Gimnazjum w Osieku J. było niejednokrotnie przytaczane jako placówka, w 

której pracują nauczyciele na bardzo wysokim poziomie. Wczoraj wrócili z 

wycieczki po 22.30. Na temat oświaty dyskutujemy bardzo dużo. Jesteśmy 

przecież jednym z niewielu samorządów, który utrzymuje tak małe placówki jak 

nasze. One może nie są edukacyjne dla dzieci, które się w nich uczą, ale jeśli taka 

jest wola społeczeństwa, Wysoka Rada musi się do niej przychylić. Trzeba tu 

podkreślić, że Gmina nie żałuje środków na oświatę, lecz budżet mamy 

ograniczony. Reforma, która wchodzi od września spowoduje, że koszty będą 

jeszcze większe. Żaden nauczyciel nie straci pracy. To kolejny czynnik świadczący 

o tym, że Wysoka Rada dba o oświatę na naszym terenie. Z pewnymi kwestiami 

można się oczywiście nie zgodzić, choć jako Wójt muszę wykonywać uchwały 

podjęte przez Radę Gminy. P. Dyrektor, proszę przekazać wszystkim nauczycielom, 

że jak najbardziej doceniamy ich pracę i zaangażowanie.  

 

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 udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na 

2017 rok Gminnemu Zakładowi Komunalnemu 

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 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. 

9. Interpelacje radnych. 

10.Wolne wnioski i zapytania. 

11.Zakończenie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś wnioski o zmianę porządku 

obrad? 

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 XXX/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 XXX/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  udzielenia dotacji celowej z budżetu 

gminy na 2017 rok Gminnemu Zakładowi Komunalnemu 

 

Wojdacz Piotr – Opinia Komisji Budżetowej jest pozytywna, ale nie jednogłośna. 

Komisja rozpatrywała uchwały w składzie 5-osobowym. 4 Radnych było ,,ZA”, 1 

Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”. Jeśli chodzi o dotację dla GZK, chcieliśmy 

nieco zaoszczędzić, jednak się nie udało. Wszyscy wiemy jakie koszty generuje 

remont wodociągu w Załężu. Okazał się taki jak planował Kierownik GZK dlatego 

musimy zwiększyć dotację by pokryć pełną kwotę. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  udzielenia dotacji celowej z 

budżetu gminy na 2017 rok Gminnemu Zakładowi Komunalnemu. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

11 Radnych było ,,ZA” 

4 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

 

 



Ad. 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. 

 

Wioletta Mikołajczyk -  Przedstawiony projekt uchwały podyktowany jest po 

stronie dochodów przede wszystkim pismami otrzymanymi od Wojewody. 

Zwiększenia po stronie dochodów to m.in. środki przeznaczone na dodatki 

mieszkaniowe oraz tzw. akcyzę. Dzisiaj rozdałam Państwu autopoprawkę związaną 

z przeniesieniem technicznym pomiędzy paragrafami, która nie wpływa na kształt 

uchwały oraz kwoty zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Ostateczna 

kwota pozostaje bez zmian. Zmianie uległy także wydatki spowodowane pismami 

od Wojewody oraz przeniesieniami między paragrafami. Spowodowało to także 

zmianę załączników, w tym dotacji dla GZK. Zmianie uległa również tabela, w 

której wykazane są fundusze sołeckie. Sołectwo Załęże przeniosło całość funduszu 

z remontu dróg na zakup okien do Domu Ludowego w Załężu.  

 

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 przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 8 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 – Wszystkie załączniki uchwały zmieniającej Wieloletnią 

Prognozę Finansową wynikają ze zmian zawartych w uchwale budżetowej. Zmianie 

uległ załącznik nr 2: Wykaz wieloletnich przedsięwzięć, gdzie wprowadzono kwotę 



przeznaczoną na zakup i montaż okien w Domu Ludowym w Załężu. Zmianie uległ 

również załącznik Nr 3 czyli objaśnienia do kwot, które ulegają zmianie.  

 

Przewodniczący Rady – 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. 9 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 10 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady odczytał podziękowania od Dyrektora Szpitala 

Specjalistycznego w Jaśle za okazane wsparcie, dzięki, któremu zakupiono aparat 

RTG.  

 

Piotr Rostek – Wysoka Rada na pewno pamięta, jak na podstawie ustawy o 

działalności leczniczej powołali Państwo Radę Społeczną SPZOZ, do której został 

powołany m.in. przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego. Początkiem ubiegłego 

roku jednak, Wojewoda odwołał swego przedstawiciela. W mojej ocenie, organ, 

który nadzoruje gminę pod względem prawnym, powinien wiedzieć, że to Rada 

Gminy powołuje i odwołuje poszczególnych członków Rady SPZOZ. 1 marca 

ubiegłego roku Rada Gminy nie zgodziła się na odwołanie dotychczasowego 

członka P. Władysława Świątka i powołanie w jego miejsce P. Andrzeja 



Stachurskiego. We wrześniu Wysoka Rada ponownie podtrzymywała swoje 

stanowisko. W efekcie tego P. Andrzej Stachurski złożył do WSA za pośrednictwem 

P. Wójta, skargę na bezczynność Rady Gminy Osiek Jasielski w przedmiocie nie 

powołania go do składu rady Społecznej SPZOZ. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy 

odpis sentencji wyroku WSA w Rzeszowie, który 20 kwietnia br. oddalił skargę . 

jeszcze jedna sprawa. W najbliższym czasie mają się zmienić zasady wycinki drzew 

na prywatnych posesjach. Aktualnie nie jest wymagane pozwolenie, obowiązują 

dotychczasowe zasady, ale ustawa jest już opracowana i znajduje się w kancelarii 

Prezydenta RP. O terminie zmiany zasad wycinki drzew poinformujemy na naszej 

stronie internetowej.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma  

Na tym zakończono obrady Sesji.  

Obrady Sesji zakończono o godz. 14.00 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 

 

 


