
 

Protokół Nr XXXIV/2017 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XXXIV. 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. Józefę 

Romanek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim, 

P. Antoniego Marchewkę – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 

Jasielskim, P. Katarzynę Nowosielską – księgową Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 Wierdak – Osiek Jasielski   

2. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski 

3. Piotr Wojdacz – Samoklęski 

4. Władysław Świątek - Czekaj 

5. Danuta Czajkowska – Mrukowa 

6. Daniel Socha -  Mrukowa 

7. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

8. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

9. Kazimierz Wygonik – Załęże 

10.Stanisław Mastej – Załęże  

11.Zbigniew Mróz – Świerchowa 

12.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

13.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

 

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. Marek Kiełbasa – Świerchowa 



2. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski 

 

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. Józefa Romanek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Osieku Jasielskim 

8. Antoni Marchewka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 

Jasielskim 

9. Katarzyna Nowosielska – księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim 

10.Marek Rączka – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku 

Jasielskim. 

 

 

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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Osieku Jasielskim. 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Osieku Jasielskim za 2016 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 

Jasielskim za 2016 rok. 



9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku 

Jasielskim za 2016 rok. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

za 2016 rok. 

12.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. 

13.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. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim  

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury  

w Osieku Jasielskim 

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi 

Komunalnemu  

w Osieku Jasielskim 

17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Osieku Jasielskim 

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji aktualizacji ,,Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski na lata 2015-2020”. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy 

Osiek Jasielski. 

20.Interpelacje radnych. 

21.Wolne wnioski i zapytania. 

22.Zakończenie Sesji. 

 

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

 

Wioletta Mikołajczyk -  Wysoka Rado, proszę o wycofanie z porządku obrad 

pkt.13: 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. 

 



Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie  wniosek o 

wycofanie z porządku obrad pkt. 13: 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. 

Kto jest za jego usunięciem? 

Wniosek został podjęty jednogłośnie 

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma 

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, zarówno  protokół z Sesji Nr XXXII/2017 

jak i z Sesji XXXIII/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 Sesji Nr XXXII/2017? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr XXXII/2017? 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

11 Radnych było ,,ZA” 

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z Sesji Nr 

XXXIII/2017? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr XXXIII/2017? 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

13 Radnych było ,,ZA” 

1 Radnych ,,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 zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, każdy z Was otrzymał uchwałę wraz z 

materiałami na Sesję. Czy są pytania? 

 

Tadeusz Gumienny – Skąd pochodzi wypracowany zysk? 

 

Katarzyna Nowosielska – To nadwyżka, która powstała w wyniku pokrycia 

kosztów przez przychody jakie wypracowaliśmy w ubiegłym roku. 

 

Tadeusz Gumienny – Krążą informacje o tym, że nadwyżka powstała dzięki 

temu, że lekarze nie wydają pacjentom skierowania na badania. 

 

Katarzyna Nowosielska – To nie prawda. Mamy wysoki wskaźnik 

wykonywanych badań na rzecz naszych pacjentów. To jakieś nieporozumienie.  

Jak kontrakty są dobrze zawarte a usługi medyczne są dobrze wycenione 

wówczas wypracowujemy zysk.  

 



Piotr Wojdacz – Przy budynku Ośrodka widać pracowników firmy budowlanej. 

Jakie prace są aktualnie wykonywane? 

 

Katarzyna Nowosielska – W zeszłym roku na jesieni zaczęliśmy remont 

przyziemia i piwnic, ponieważ po ulewnych deszczach do piwnic dostała nam się 

woda. Okazało się, że trzeba wykonać całą izolację piwnic od zewnątrz. Trzeba 

wykonać dodatkowe docieplenie i odwodnienie. Częściowe prace zostały 

wykonane w ubiegłym roku. Pogoda niestety nie była sprzyjająca więc prace się 

nieco przeciągnęły. Dodatkowo okazało się, że w dawnym składzie opału pomimo 

wykonanych prac odwodnienia w dalszym ciągu mamy mokrą posadzkę. Musimy 

to w jakiś sposób zabezpieczyć, by mury nie ciągnęły wilgoci.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

O godz. 9.16 obrady Sesji opuściła P. Katarzyna Nowosielska – księgowa 

SPZOZ w Osieku Jasielskim. 

 

Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Osieku Jasielskim za 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?  

Nie ma 

O godz. 9.19 obrady Sesji opuściła P. Józefa Romanek – kierownik GOPS 

w Osieku Jasielskim 



 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 

Jasielskim za 2016 rok. 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?  

Nie ma 

Antoni Marchewka – Korzystając z okazji chciałbym wszystkich zaprosić na 

Festiwal Piosenki Dawnej, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Kościele 

pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim o godz. 17.00. 

O godz. 9.20 obrady Sesji opuścił  P. Antoni Marchewka – dyrektor GOK 

w Osieku Jasielskim 

 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Osieku Jasielskim za 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?  

Nie ma 

O godz. 9.21 obrady Sesji opuściła P. Marek Rączka – kierownik GZK w 

Osieku Jasielskim 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 

2016 rok. 

Wioletta Mikołajczyk – Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 30 marca br. przedłożono Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 

rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, 

sprawozdanie finansowe z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej, sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ-u oraz informacje 

o stanie mienia komunalnego za 2016 rok. Budżet za 2016 rok po stronie 

dochodów kształtował się następująco: plan dochodów po rocznych zmianach 

kształtował się na poziomie 19.141.076,16 zł z czego wykonanie osiągnęliśmy na 



poziomie 18.876.129,40 zł co stanowi 98,61 % zakładanego planu. Budżet po 

stronie wydatków kształtował się na poziomie: 18.732.511,16 zł a wykonanie 

wydatków zostało na poziomie: 17.732.138,53 zł, co stanowi 84,65% zakładanego 

planu po stronie wydatków. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji oraz środków na 

cele bieżące inwestycyjne stanowiło: 39,39%. Wykonanie subwencji ogólnej : 

42,48 %. 46, 57% planu dochodu na rok 2016 stanowiły dochody ze sprzedaży 

majątku, które wyniosły: 118.968,11 zł. Dochody z podatku i opłat lokalnych 

wyniosły 1.563.658,43 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 3,91 % wydatków 

wykonanych ogółem  i uplasowały się na poziomie : 694.596,56 zł.  Wydatki na 

obsługę długu poniesiono w kwocie: 163.176,25 zł. Wydatki bieżące na koniec 

2016 roku są niższe od wykonanych dochodów bieżących, stąd budżet Gminy Osiek 

Jasielski za 2016 rok  w wyniku realizacji dochodów i wydatków zamknął się 

nadwyżką 1.143.990,87 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. z tytułu 

kredytów i pożyczek stanowiło kwotę: 5.475.396.92 zł, co stanowi 29,01% 

dochodów wykonanych w roku 2016. W 2016 roku ogólnie dokonano spłat rat 

kredytów i pożyczek 698.611,25 zł. Wykaz planów i wykonania na poszczególnych 

działach mieliście Państwo wykazane w załączniku do informacji rocznej z 

wykonania budżetu, więc nie ma chyba sensu ponownie je przytaczać. Warto 

wspomnieć, że w 2016 roku w dalszym ciągu realizowano projekt dotyczący 

instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz 

w domach prywatnych. W związku z nim poniesiono wydatki bieżące w kwocie: 

1.094,67 zł oraz wydatki majątkowe: 461.512,77 zł. Pomimo zaplanowanych 

środków na realizację przebudowy Domu Ludowego w Załężu nie udało się 

zrealizować tej inwestycji. Informacja o stanie mienia komunalnego została 

opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostek 

organizacyjnych gminy oraz danych będących w posiadaniu gminy. Podstawowymi 

składnikami mienia komunalnego Gminy Osiek Jasielski są nieruchomości rolne, 

leśne, grunty szkolne oraz działki budowlane.  Na dzień 31 grudnia 2016 roku 

wartość brutto majątku trwałego Gminy wyniosła: 52.686.662,22 zł. Stan gruntów 

mienia komunalnego Gminy osiek Jasielski wynosi: 420,6553 ha. Gmina Osiek 

Jasielski w 2016 roku uzyskała następujące dochody z wykorzystania mienia 

komunalnego: 

- sprzedaż nieruchomości: 114.108,11 zł, 

- dochody z dzierżawy i najmu: 94.256,97 zł, 

- dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom i 

samorządowym zakładom budżetowym: 140.540,25 zł, w tym: GZK: 132.468,95 



zł, szkoły Podstawowe: 4.986,30 zł, Gimnazja: 3.085,00 zł, 

- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego: 33,94.  

Ogółem dochody z wykorzystania mienia komunalnego wyniosły: 348.939,27 zł.  

Wydatki poniesione przez Gminę Osiek Jasielski na utrzymanie, modernizację i 

inwestycje mienia komunalnego w 2016 roku: 

- utrzymanie dróg: 472.410,34 zł, 

- utrzymanie, modernizacja i remonty DL – 130.471,48 zł, 

- utrzymanie budynków OSP: 63.582,51 zł, 

- wydatki w dziale oświata: 6.287.228,55 zł, 

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.202.013,77 zł.  

 

P. Wioletta Mikołajczyk odczytała Uchwałę VI/44/2017 z dnia 8 maja 

2017 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Gminy Osiek Jasielski z 

wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Tomasz Źrebiec: Wspomniała Pani o nadwyżce w wysokości ok. 1.144 mln zł. 

Spłata kredytów i pożyczek wyniosła  niecałe 700 tys. zł. Gdzie jest reszta środków 

z nadwyżki? 

 

Wioletta Mikołajczyk – Nadwyżka, o której Pan mówi to różnica pomiędzy 

wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami. Kwota spłaty kredytów i 

pożyczek jest dokonywana przez cały rok. Tych dwóch kwot nie można ze sobą 

porównywać w żadnym wypadku.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jeszcze jakieś pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 



rok. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

12 Radnych było ,,ZA” 

2 Radnych ,, WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”.  

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2016 rok. 

 

P. Albin Wierdak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Osiek 

Jasielski odczytał wniosek Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy 

Osiek Jasielski o udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2016.  

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2016 rok. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

10 Radnych było ,,ZA” 

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

1 Radny był ,,PRZECIW” 

 

Przewodniczący Rady – Gratuluję P. Wójtowi w związku z uzyskanym 

absolutorium i życzę dalszych sukcesów w pełnieniu tej trudnej funkcji. 

 

Wójt – Chciałem podziękować wszystkim Radnym za udzielone absolutorium. 

Zarówno tym, którzy wahali się przez całą kadencję jak i tym, którzy głosowali 

zawsze pozytywnie. Chciałbym w tym momencie podkreślić, że zawsze należy 

rozumieć sytuację w jakiej znajduje się  samorząd. Jeśli ktoś tego nie rozumie, 

nigdy nie będzie dbał o dobro Gminy i zawsze będzie ,,stawiał kontrę”. Trudno się 

czasem pracuje tym Radnym, którzy to rozumieją i chcą zrobić cos dla swojej 

miejscowości, gdy w szeregach jest ktoś, kto nie rozumie budżetu gminy. To dobra 

okazja, by powiedzieć teraz o apelach wyborczych jakie były kierowane przez 



niektórych do mieszkańców. Wszystko odbijało się również na radnych. Niektórzy 

z nich trwali i wierzyli w to. Wysoka Rado, znam Was od kilku lat. Widzę jak 

niektórzy z Was się celowo zachowują. Można byłoby powiedzieć: Wójt realizuje 

budżet, ale ma od tego swoich pracowników np.: bardzo dobrego Skarbnika Gminy, 

który trzyma nad wszystkim piecze. P. Wiolu bardzo serdecznie Pani dziękuję. Jeśli 

ktoś obserwuje budżet, to widzi , że powoli wychodzimy z zadłużenia, które 

poniekąd sami zaciągaliśmy. Zaczynaliśmy od kredytu na kanalizację w 2007 roku. 

Nie dziwię się ludziom z zewnątrz, którzy twierdzą że Gmina jest zadłużona, ale 

dziwie się niektórym Radnym, którzy zapominają jak wcześniej głosowali, którzy 

mówią i myślą inaczej jak głosowali. Rok 2016 był trudny. Nie można było korzystać 

ze środków unijnych. Wiem jednak, że są osoby, które tego nie rozumieją i 

powtarzają w kuluarach, że Wójt nie ściągnął żadnej dotacji. Po drugie chciałem 

zaznaczyć, że piszemy projekty. Niektóre z nich będą  niedługo do realizacji  w 

miejscowościach, w których najczęściej się słyszy, że się nic nie robi. To jest takie 

oszukiwanie swoich mieszkańców i swoich wyborców. Serdecznie dziękuję 

Wysokiej Radzie za zaufanie. Do wyborów został jeszcze rok. To co zaplanowaliśmy 

w roku 2015-2016 zostanie zrealizowane. Wierzę, że się uda. Korzystając z okazji 

chciałbym serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom Urzędu Gminy. 

Odkąd wprowadzono zmiany to i w Urzędzie wszystko zaczęło lepiej prosperować. 

Trzeba się dalej rozwijać i iść do przodu. Trzeba ciągle podnosić swoje kwalifikacje. 

Dziękuję Panu Piotrowi, który jest w zastępstwie naszej P. Sekretarz. Dziękuję 

również wszystkim Sołtysom za współpracę. Dziękuję Przewodniczącemu Rady 

Gminy, który bardzo dobrze spisuje się na tym stanowisku. Myślę, że przy jego 

udziale pewne przedsięwzięcia będą realizowane. Dziękuję Przewodniczącym 

Komisji Rewizyjnej oraz Budżetowej.  

 

O godz. 9.50 ogłoszono przerwę 

Obrady Sesji wznowiono o godz. 10.06 

 

12. 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 – Chciałabym przedstawić Państwu autopoprawkę, którą 

otrzymaliście tuż przed Sesją. Zmiany zarówno po stronie dochodów jak i 

wydatków opiewają na kwotę: 277.726,54 zł. Zmiana dochodów jest 

spowodowana otrzymaniem środków w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych czyli tzw. promesy na zadanie polegające na remoncie drogi gminnej 

Nr 113569 w miejscowości Samoklęski  w wysokości 180.000 zł. Zwiększeniu 

uległy również środki przeznaczone na pomoc Państwa w zakresie dożywiania. 

Otrzymaliśmy także decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej przekazującą dotację na usunięcie odpadów azbestowych. Po 

stronie wydatków wszelkie zmiany wynikają  ze zmian po stronie dochodów. W 

czasie między wysłaniem do Wysokiej Rady dokumentacji a dniem dzisiejszym 

wpłynęły kolejne wnioski na dokonanie zmian w funduszu sołeckim w dwóch 

miejscowościach: Świerchowej oraz Zawadce Osieckiej.   

 

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 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim. 

  

Piotr Rostek – Wysoka Rado, dokonaliśmy przeglądu aktualności statutów pod 

względem obowiązujących podstaw prawnych i przepisów, na bazie których 

funkcjonują wszystkie jednostki organizacyjne. Dodatkowo w przypadku GOK 

uaktualniliśmy zadania, które są realizowane przez GOK. W § 5 dodany jest pkt.: 

rozpowszechnianie informacji na temat atrakcji turystyczno-rekreacyjnych i 

promocja Gminy, czego do tej pory nie było. Nowe wpisy dotyczące zarówno GOK 

jak i GBP a związane są z wpisem tych jednostek do Rejestru Instytucji Kultury. 



Zgodnie z ustawą o działalności kulturalnej wprowadzamy też powoływanie 

kierowników tych dwóch jednostek na podstawie konkursu.  

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie Uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury  w Osieku Jasielskim. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

 

Władysław Świątek – Czy nie powinien być uregulowany w uchwale okres na 

jaki zostanie powołany kierownik danej jednostki wyłoniony w drodze konkursu? 

W przedstawionej postaci, Wójt  zarówno ogłasza konkurs jak i go rozstrzyga. To 

tak jakby tego konkursu nie było.  

 

Piotr Rostek – Są dwa podejścia do tego zagadnienia. Informacje na temat 

okresu powierzenia muszą znaleźć się w regulaminie konkursu, który jest 

załącznikiem do ogłoszenia o konkursie. Choć istnieje również możliwość 

zamieszczenia takich informacji w samej uchwale.  

 

Piotr Wojdacz – Czy obowiązujące przepisy prawne mówią cokolwiek na temat 

długości kadencji takiego kierownika?  

 

Piotr Rostek – Nie ma na ten temat wytycznych.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 



Nie ma 

Poddaję pod głosowanie Uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury  w Osieku Jasielskim. 

 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

9 Radnych było ,,ZA” 

5 Radnych było ,,PRZECIW” 

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi 

Komunalnemu w Osieku Jasielskim 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie Uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

Zakładowi Komunalnemu w Osieku Jasielskim 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Osieku Jasielskim 

 

Przewodniczący Rady - Poddaję pod głosowanie Uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Jasielskim 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

9 Radnych było ,,ZA” 

5 Radnych było ,,PRZECIW” 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji aktualizacji 

,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski na lata 

2015-2020”. 



 

Piotr Rostek – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jaki Państwo otrzymaliście jest 

bardzo obszerny. Był przyjmowany przez Wysoką Radę w 2015 roku. 

Aktualizacja, o której tu mowa dotyczy instalacji pomp ciepła. Takich zapisów  w 

Planie nie było, a są one wymagane przy składaniu wniosku o instalację źródeł 

energii odnawialnej.  

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie Uchwałę w sprawie przyjęcia i realizacji 

aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski 

na lata 2015-2020”. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta 

Gminy Osiek Jasielski. 

 

Albin Wierdak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek 

Jasielski odczytał protokół z posiedzenia Komisji z dnia 9 czerwca 2017 

roku, w którym Komisja uznała przedmiotową skargę za bezzasadną.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działanie Wójta Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

10 Radnych było ,,ZA” 

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

1 Radny był ,,PRZECIW” 



 

 

 

 

Ad. 9 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 10 Wolne wnioski i zapytania. 

 

P. Monika Władyka odczytała: 

1. pismo firmy: Voice Net Sp. Z o.o.  skierowane do Rady Gminy Osiek Jasielski z 

dnia 30-05-2017 rok w sprawie obniżki rocznych opłat za zajęcie 1m2 powierzchni 

pasa drogowego w związku z zamiarem budowy sieci światłowodowej na terenie 

Gminy Osiek J.  

2. pismo firmy: Barter skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 25-05-2017 rok w sprawie przedstawienia propozycji rozwiązań 

energetycznych opartych o skroplony gaz ziemny, zwany LNG.  

 

Wygonik Kazimierz – Chciałem zapytać o unieważnienie przetargu na sprzedaż 

działek po byłym ,,Rejonie”.  

 

Piotr Rostek - Wysoka Rado, po ogłoszeniu przetargu okazało się, że teren po 

bazie podlega ustawie o ochronie gruntów rolnych, o której było tak głośno w 

pierwszej połowie ubiegłego roku. Chodzi tu o to, że wszystkie działki powyżej 30 

ar w przypadku braku MPZP są traktowane jako działki rolne. Nabywcą tego terenu 

może zostać wyłącznie rolnik. Jeśli taką działkę może nabyć podmiot nie będący 

rolnikiem, wymagana jest zgoda Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych. Taka 

zgodę można uzyskać tylko wtedy, gdy gmina da gwarancję, że nabywca przez 10 

lat od momentu nabycia będzie prowadził działalność rolną. I co więcej, Agencja 



kontroluje takie rzeczy. Naprawdę nie ma możliwości ,,obejścia” tego przepisu. 

Jedynym możliwym rozwiązaniem jest uchwalenie dla tego obszaru Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Po rozmowach z urbanistami okazało 

się, że MPZP nie będzie mógł obejmować całego tego terenu, ponieważ na rzece 

jest Natura 2000. Obszar między ogrodzeniem a rzeką musi pozostać użytkiem 

zielonym. Natomiast dla trzech działek bez zmiany studium można uchwalić MPZP, 

tak by nieruchomość wykorzystać na działalność przemysłową. Koszt MPZP to 

około 10-20 tys. zł a działki są wycenione na około 500 tys. zł. Wysoka Rado jeśli 

chodzi o upadłość GS w ostatnim czasie syndyk sprzedał działkę, która była 

również obciążona na rzecz gminy. W tej chwili czekamy na postanowienie sądu w 

sprawie zatwierdzenia podziału kwoty, która została wylicytowana i liczymy, że do 

budżetu gminy wpłyną jakieś środki z tytułu zaległości. Wszystko zależy od decyzji 

sądu, ponieważ nie jesteśmy jedynym wierzycielem.  

 

Albin Wierdak – Za jaką kwotę została sprzedana działka? 

 

Wójt – To była bodajże kwota około 200 tys. zł.  

 

Piotr Rostek – Po dość długiej procedurze został rozstrzygnięty przetarg na 

remont dachu na Szkole Podstawowej w Samoklęskach. Trzeba było kilkakrotnie 

wzywać wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Ostateczni podpisanie umowy jest 

przewidziane na 6 lipca br. jeśli chodzi o Załęże i remont dróg, przetarg został 

unieważniony, ponieważ cena okazała się o wiele wyższa  niż ta na którą opiewał 

kosztorys inwestorski i pula zarezerwowana na ten cel w budżecie. W tej chwili 

trwają konsultacje z projektantem i rozmowy na temat wymiany niektórych 

elementów stolarki z aluminiowej na plastikową. Już wspominałem o tym, że 

zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew.  Nastąpiło to 17 czerwca. Szczegóły 

są dostępne na naszej stronie internetowej. Wpłynęły także trzy pisma dotyczące 

dofinansowania: 

- pismo ze Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wnioskujące o dofinansowanie do 

zakupu aparatu USG, 



- pismo Zarządu Województwa Podkarpackiego  z prośbą o dofinansowanie do 

przebudowy drogi wojewódzkiej Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w miejscowości 

Samoklęski, kwota: 128.250 zł, 

- pismo Zarządu Powiatu Jasielskiego z prośbą o dofinansowanie do budowy 

chodnika w ciągu drogi powiatowej: Samoklęski – Brzezowa – Kąty w miejscowości 

Samoklęski. Dofinansowanie w kwocie 50% kosztu inwestycji. Kosztorysowy koszt 

budowy wynosi: 1.636 tys. zł. Wysłaliśmy pismo z  prośbą o uzupełnienie i 

odpowiedź na pytania: kiedy została podjęta decyzja w tej sprawie, czy istnieje 

stosowna uchwała, czy ustalono termin realizacji inwestycji, czy dokumentacja 

jaka znajduje się w posiadaniu Zarządu Powiatu jest tą samą jaka została 

przekazana przez Gminę Osiek Jasielski, czy są opracowane jakieś zasady 

partycypowania poszczególnych Gmin w zadaniach realizowanych przez Powiat.  

P. Piotr Rostek odczytał odpowiedź Zarządu Powiatu w Jaśle dotyczącą budowy 

chodnika w miejscowości Samoklęski w której stwierdzono, że: 

- na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 16 maja br. P. Andrzej Stachurski złożył 

ustny wniosek o wystąpienie do Wójta Gminy Osiek Jasielski z prośbą o 

współfinansowanie wyżej wymienionego zadania, 

- termin realizacji przedmiotowych prac jest uzależniony od deklaracji gminy we 

współfinansowaniu, 

- projekt na budowę chodnika jest realizowany w trzech etapach  i został wykonany 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle i sfinansowany z budżetu Powiatu, gdyż w 

projekcie przedstawionym przez Gminę Osiek Jasielski rozwiązania projektowe 

były zbyt kosztowne, 

- wszystkim wiadomo, iż na terenie Powiatu Jasielskiego we współfinansowaniu 

budowy chodników uczestniczą wszystkie gminy, stąd Powiat proponuje udział 

50%. 

Piotr Wojdacz – Wszystkie trzy pisma zostały przedstawione na posiedzeniu 

ostatniej Komisji Budżetowej. Jeśli chodzi o pierwszy wniosek i dofinansowanie do 

zakupu aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Komisja uznała, że na 

chwilę obecną nie mamy środków, które moglibyśmy przekazać na ten cel. Jeśli 

takowe się pojawią, na pewno je przekażemy. Na chwilę obecną nie mamy wolnych 

środków. Podobnie Komisja zaopiniowała drugi z przedstawionych wniosków. 

Wysoka Rado nie stać nas na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej w 

kwocie 128 tys. zł. W pierwszym etapie tej inwestycji po długich pertraktacjach P. 



Skarbnik z Urzędem Marszałkowskim udało się nam ustalić dofinansowanie na 

poziomie 10.000 zł. Aktualnie zaproponowana kwota mówi sama za siebie. Nie stać 

nas na taki wydatek. Rozpatrując ostatnie pismo jakie wpłynęło do Urzędu Gminy 

dotyczące budowy chodnika, Komisja zajęła podobne stanowisko. Zadanie to 

zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy odcinek jest stosunkowo krótki. To 

około 200 m chodnika. Kolejne są już o wiele dłuższe. Chyba nawet mieszkańcom 

się nie śniło, że cały ten chodnik zostanie wykonany w całości. Można by się było 

przymierzyć , gdyby zadanie było wykonane etapami, nie wszystko na raz.  

 

Wójt – Wysoka Rado wszyscy chyba pamiętacie, że Gmina wydatkowała środki na 

opracowanie projektu na budowę chodnika w miejscowości Samoklęski. Nie 

możemy o tym zapomnieć. Projekt został przekazany do poprzedniego Zarządu, 

jednak wówczas nie było woli z tamtej strony, by realizować takie zadanie. 

Osobiście wystosuję zapytanie co zostało zmienione i jakie zostały wprowadzone 

rozwiązania do projektu skoro kosztorys opiewa na niższą kwotę. Trzeba byłoby 

pojechać i porozmawiać na ten temat. Może byłaby możliwość realizacji tej 

inwestycji etapami. Uważam, że pismo w takiej formie jest wysłane do nas 

specjalnie dlatego, by nie realizować tej inwestycji.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma  

Na tym zakończono obrady Sesji.  

Obrady Sesji zakończono o godz. 11.00 

 

 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 

 

 


