
 

Protokół Nr XXXV/2017 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 26 lipca 2017 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XXXV. Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski: P. Daniel Socha witając wszystkich 

obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarza, P. Skarbnik, P. Martę Łabę 

Redaktor Naczelną czasopisma ,,Twoja Gmina” oraz P. Jacka Stanka – kierownika 

referatu GPRiOŚ Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim. 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

     Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest  13 

Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne. 

 

Obecni na Sesji Radni to: 

1. Albin Wierdak – Osiek Jasielski   

2. Daniel Socha - Samoklęski 

3. Piotr Wojdacz – Samoklęski 

4. Władysław Świątek - Czekaj 

5. Danuta Czajkowska – Mrukowa 

6. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

7. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

8. Kazimierz Wygonik – Załęże 

9. Stanisław Mastej – Załęże  

10.Zbigniew Mróz – Świerchowa 

11.Marek Kiełbasa - Świerchowa 

12.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

13.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. Jacek Stanek - kierownik referatu GPRiOŚ Urzędu Gminy w Osieku 

Jasielskim. 

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski – nieobecność usprawiedliwiona 

2. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski – nieobecność usprawiedliwiona 

 

 

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia 

się następująco:  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

5. Informacja Wójta z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia czwartej zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Osiek Jasielski uchwalonego Uchwałą Nr X/74/99 rady Gminy w Osieku 

Jasielskim z dnia 1 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami 

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. Interpelacje radnych. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

 

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

obrad? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie poszerzony 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 XXXV/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 XXXV/2017? 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

12 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 uchwalenia czwartej zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Osiek Jasielski uchwalonego Uchwałą Nr X/74/99 Rady Gminy w Osieku 

Jasielskim z dnia 1 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami 

 

Piotr Rostek – Wysoka Rado, uchwała dotyczy obszaru górniczego ujawnionego 

przez PGNiG w miejscowości Pielgrzymka na granicy Gminy Osiek Jasielski i 

Gminy Dębowiec. W przypadku naszej gminy dotyczy to niewielkiego bo około 

0,5 ha obszaru, gdzie udokumentowano złoża ropy naftowej i gazu. W związku z 

tym, tak jak Państwu mówiliśmy w lutym przy uchwale, w której Rada wyraziła 



wolę do przystąpienia do tej zmiany studium, taki obszar należy ujawnić w 

studium i to zostało zrobione. W związku z tym, że zgodnie z pismem Wojewody 

mieliśmy pół roku na taka aktualizację po to, by koszty tego przedsięwzięcia były 

pokrywane przez PGNiG.  

 

Mastej Stanisław – Co ze mianami warunków przestrzennych w Załężu?  

 

Piotr Rostek – jeśli chodzi o Załęże, to tak jak mówiłem na poprzedniej Sesji, 

najważniejsza sprawa to znalezienie na to środków. W zależności od tego, czy 

zmiana dotycząca tego terenu będzie wymagała zmiany studium czy nie, będą to 

koszty rzędu od 20 tys. zł do 40 tys. zł. Dopiero po znalezieniu takich środków 

można myśleć o pierwszych uchwałach o przystąpieniu do takich zmian. 

 

Mastej Stanisław – Rozumiem, że bez tej zmiany nie odbędzie się żaden 

przetarg i nie będziemy mogli sprzedać tych nieruchomości.  

 

Piotr Rostek – Tak jak mówiłem na poprzedniej Sesji, nikt się nie spodziewał, 

nawet mieszkańcy w momencie kiedy podejmowali decyzję o tym, by to w taki 

sposób a nie inny podzielić, że w przeciągu miesiąca Sejm uchwali ustawę, która 

praktycznie zablokuje takie nieruchomości. Ustawodawca pewnie nawet nie 

przewidywał, że będą takie tereny, które praktycznie pod wykorzystanie rolne nie 

za bardzo się nadają, ale których nie będzie można sprzedać po wejściu w życie 

nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych.  

 

Mróz Zbigniew – Jakiś czas temu w Świerchowej były prowadzone badania 

związane ze złożami żwiru. Czy wiadomo jak to się skończyło? 

 

Piotr Rostek – Nic mi nie wiadomo na ten temat.  

 

Mróz Zbigniew – To było parę lat temu. Byliśmy zawiadomieni przez Gminę, że 

takie badania będą miały miejsce.  



Wójt – Na czyje zlecenie miały odbyć się te badania? 

 

Mróz Zbigniew – Ministerstwa Ochrony Środowiska.  

 

Wójt – Wydaje mi się, że to po prostu umarło śmiercią naturalną.  

 

Wygonik Kazimierz – Wracając do Załęża, koszt przeprowadzenia zmian to 

około 20.000 zł. Działki są wycenione na o wiele wyższe kwoty. My na tym 

tracimy. Poza tym działki za chwilę  zostaną zdewastowane i nie będziemy mieli 

co sprzedawać. 

 

Jacek Stanek – W marcu br. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie studium. 

Zgodnie z pismem Wojewody i znowelizowaną ustawą, musieliśmy taką zmianę 

przeprowadzić w ciągu sześciu miesięcy. W takim przypadku koszty zmiany 

studium pokrywa firma, w tym wypadku PGNiG. Gdybyśmy nie dotrzymali tego 

terminu, koszty musielibyśmy pokryć sami a do zmiany studium i tak bylibyśmy 

zobligowani przez Wojewodę jako organ nadzoru. Po podjęciu uchwały w marcu 

tego roku, uzgodnienia zostały wysłane do 26 instytucji. Ogłoszenie w tej sprawie 

było opublikowane w prasie, na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń. Opracowano 

projekt zmiany studium, który był wyłożony do wglądu a także wysłany do 

uzgodnień do odpowiednich instytucji. Prawie wszystkie opinie były pozytywne. 

Jedna instytucja zaczęła nam ,,rzucać kłody pod nogi” a mianowicie Urząd 

Górniczy w Krośnie. Termin wyłożenia studium do publicznego wglądu minął 24 

lipca czyli przedwczoraj. W dniu jutrzejszym musimy wszystko podpisać, 

opieczętować i przekazać do biura prawnego celem zatwierdzenia. W studium 

zostały ujawnione obszary złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Część tego 

obszaru na terenie miejscowości Pielgrzymka a część na terenie Gminy Dębowiec. 

Wysoka Rada otrzymała sam projekt uchwały, do którego dochodzą jeszcze 

załączniki.  

 

Świątek Władysław – Kto jest właścicielem tych gruntów? 

 



Jacek Stanek – To nie są prywatne grunty. Część z nich leży na terenie 

Magurskiego Parku Narodowego.  

 

Stanisław Mastej – Chciałbym jeszcze podrążyć temat jeśli chodzi o Załęże. 

Głównym problemem są środki finansowe. Wysoka Rado, musimy podjąć jakąś 

decyzję. Ogłoszono przetarg, ale zmianie uległa ustawa, która zablokowała dalszą 

procedurę. Musimy się zdecydować czy to zostawiamy czy podejmujemy dalsze 

kroki. Bez zmiany studium uwarunkowań nic nie zrobimy. Ja rozumiem, że nie 

mamy środków, ale to są bardzo ważne i przyszłościowe sprawy. Musimy się w 

jakiś sposób ustosunkować do tego.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia czwartej zmiany 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Osiek Jasielski uchwalonego Uchwałą Nr X/74/99 Rady Gminy  

w Osieku Jasielskim z dnia 1 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

O godz. 8.31 obrady Sesji opuścił P. Jacek Stanek - kierownik referatu GPRiOŚ 

Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim. 

 

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 – Zmiany budżetowe to zwiększenie zarówno po stronie 

dochodów jak i wydatków na kwotę 111.498,00 zł. Zmiany te wynikają w głównej 

mierze ze zwiększenia środków  jakie otrzymamy w zakresie pomocy społecznej 

w dziale 852 oraz środków na realizację umów w zakresie modernizacji i 



przebudowy dróg rolnych. Dochody te mają swoje odzwierciedlenie w 

paragrafach wydatkowych. Dokonano również przeniesień między paragrafami, 

które są bardzo ważne, by móc wykonywać dalsze działania Gminy. Niektóre 

przeniesienia wynikają z wniosków jakie wpłynęły do Urzędu Gminy w okresie 

międzysesyjnym: jest to wniosek Dyrektora GOK w Osieku Jasielskim o 

zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji, którą kieruje oraz wniosek 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim.  

 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Dyrektora GOK w Osieku Jasielskim o 

zwiększenie dotacji na kwotę 10.000 zł w związku z organizacją imprezy 

plenerowej ,,Dni Osieka 2017”.  

 

Piotr Wojdacz – Zmiany budżetowe obejmowały jedynie dwie pozycje. Po 

stronie dochodów to kwota: 74.498 zł przeznaczona na pomoc społeczną. Druga 

część środków zostanie przeznaczona na cel chyba wszystkim znany. Po stronie 

wydatków, tak jak mówiła P. Skarbnik, mamy do czynienia ze zmianami pomiędzy 

rozdziałami, działami i paragrafami. Wniosek złożony przez P. Dyrektora GOK w 

Osieku J. był przedmiotem dyskusji na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowej. 

Rozmowa w tym temacie była dość ożywiona. Pojawiły się głosy, że GOK powinien 

się jednak ,,zmieścić” w ramach swojego budżetu, jednak ostatecznie 

zdecydowano, by zwiększyć dotację o wnioskowaną kwotę z naciskiem na to, by 

Gmina w przyszłości nie dofinansowywała tego rodzaju przedsięwzięć.  

 

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. 12 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 13 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo P. Ewy Śnieżek zam. W Pielgrzymce  

w sprawie remontu dróg gminnych Nr: 1779 i 1780 położonych w miejscowości 

Pielgrzymka.  

 

Wygonik Kazimierz – Ten wniosek powinien zostać skierowany do właściciela 

znajdującej się tam żwirowni.  

 

Janusz Brączyk – Żwirownia już w tej chwili nie funkcjonuje a droga jest 

rzeczywiście fatalna. Jest bardzo często uczęszczana a jeśli przejedzie tamtędy 

samochód to faktycznie tego domu nie widać. 

 

Mastej Stanisław – Rozumiem, że P. Kotulak już nie ma tam działalności, tak? 

 

Janusz Brączyk – Ma działalność. 

 

Mastej Stanisław – Jeśli ma tam działalność to P. Kotulak powinien 

wyremontować drogę skoro ją uszkodził.  

 

Janusz Brączyk -  W imię czego to P. Kotulak wykonać remont tej drogi? 

 

Wójt – Wysoka Rado, droga jest publiczna. Jest to droga gminna. Kiedy P. Kotulak 

otwierał tam działalność droga była polna. Ciężko było ją pokonać nawet 



ciągnikiem. P. Kotulak wykonał całą drogę łącząc drogę wojewódzką z drogą 

powiatową w kierunku Zawadki Osieckiej. Droga jest bardzo szeroka, bo taka była 

potrzebna. P. Kotulak ją utwardził. Oczywiście nie ma możliwości, by zmusić go do 

wykonania tam powierzchni asfaltowej. Znajduje się tam jeden budynek, posesja 

P. Śnieżek. Remont tej drogi to ogromne koszty, ponieważ droga jest bardzo 

szeroka. Można by wykonać tzw. nakrapiankę, ale nie jesteśmy pewni, czy P. 

Kotulak nie będzie prowadził tam nadal swojej działalności. Jeśli tak, droga szybko 

ulegnie ponownemu zniszczeniu. Należałoby poczekać, aż P. Kotulak zakończy 

działalność i postarać się o jakieś środki zewnętrzne na remont tej drogi. Na pewno 

będziemy w przyszłości myśleć pod tym kątem.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Wysoka Rado, wraca sprawa chodników w miejscowości 

Samoklęski. Jak wcześniej zostaliście Państwo poinformowani, w maju wpłynęło 

pismo z uprzejmą prośbą o udział w finansowaniu Gminy Osiek Jasielski w budowie 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Samoklęski-Brzezowa-Kąty w miejscowości 

Samoklęski. Zaproponowano, by Gmina pokryła 50% kosztów całej inwestycji przy 

kosztorysowym koszcie budowy chodnika wynoszącym 1.636.323,92 zł. 

Wysłaliśmy pismo do Zarządu Powiatowego, który nam odpisał, że od lat jest 

praktykowana zasada, że poszczególne gminy uczestniczą w finansowaniu budowy 

chodników. P. Wójt wraz z niektórymi członkami Wysokiej Rady jest po rozmowach 

z Zarządem Dróg Powiatowych, w wyniku których otrzymaliśmy kolejne pismo z 

propozycją zabezpieczenia w budżecie 50.000 zł  celem dofinansowania budowy 

chodnika w miejscowości Samoklęski – I etap. Pismo było przedmiotem obrad 

ostatniej Komisji Budżetowej. Zarówno moje jak i Komisji stanowisko jest takie, 

że nawet kwota 50.000 zł jest dla nas za wysoka. Myślę, że P. Wójt w najbliższym 

czasie będzie podejmował kolejne rozmowy i próbował negocjować ostateczną 

wysokość dofinansowania.  

 

Marek Kiełbasa – Kwota 50.000 zł jest kwotą wstępną, pierwszego etapu całej 

inwestycji? Dofinansowanie do całego przedsięwzięcia na poziomie 50% nie uległo 

zmianie czy zostało zmniejszone? 

 



Wioletta Mikołajczyk – Z tego co wiem, Zarząd podzielił całą inwestycję na 

etapy. Nasze dofinansowanie do etapu I. zostało oszacowane na poziomie 50.000 

zł.  

 

Mróz Zbigniew – Jak długi jest ten chodnik?  

 

Wojdacz Piotr – To około 200 m. Wysoka Rado, zostało zorganizowane spotkanie 

w terenie, w którym uczestniczyli: dyrektor PZD, Wicestarostą Jasielskim. To co z 

całą pewnością można stwierdzić to to, że Starostwo jest naprawdę przychylne co 

do realizacji tej inwestycji jednak biorąc nasze możliwości, zaproponowana 

wysokość dofinansowania jest za duża. Pierwszy etap obejmuje odcinek chodnika 

biegnący od drogi wojewódzkiej do chodnika, który istnieje przy szkole 

podstawowej.  

 

Marek Kiełbasa – Czy wiadomo w jakiej wysokości zostało ustalone  

dofinansowanie dla innych miejscowości? 

 

Piotr Wojdacz – Kwoty dofinansowania dla poszczególnych miejscowości ustalał 

Zarząd. Starostwo zapewniało nas, że chce to zrobić jak najbardziej ekonomicznie.  

 

Wygonik Kazimierz – Widzę, że Samoklęski w jednym roku za dużo pewnie  by 

chcieli: szkoła, ,,powodziówka” a teraz chodniki. W Załężu mamy niedokończoną 

inwestycję remontu Domu Ludowego. Nikt się na ten temat nie odezwie. Chcą 

obniżyć koszty wymieniając rodzaj okien, które mają być zamontowane. Powstanie 

kolejny bubel. Jeden już jest: droga powiatowa: Świerchowa – Samoklęski.  

 

Mastej Stanisław – Szukamy w tej chwili środków na to czy tamto a 

,,wcześniejszy temat” , bardzo ważny i przyszłościowy, pozostaje bez odzewu.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Na chwilę obecną nie została podjęta żadna decyzja o 

przekazaniu jakichkolwiek środków. Jest to w mojej ocenie faza negocjacji. Zarząd 



wystosował pisma jeszcze w maju występując z pewną propozycją i pewną 

inwestycją. Jest w dalszym ciągu w fazie wymiany zdań na temat inwestycji.  

 

Wojdacz Piotr – Każda miejscowość ma jakieś swoje inwestycje. Remont Domu 

Ludowego w Załężu nie oznacza, że wszystkie sołectwa nagle zrezygnują ze swoich 

planów i przedsięwzięć. Aktualnie rozmawiamy jedynie na temat inwestycji  

budowy chodnika. Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.  

 

Wójt – Wysoka Rado, dobrze, że rozmawiamy na te tematy, tylko czasem 

niekoniecznie się w nie za bardzo wgłębiamy. Temat remontu Domu Ludowego w 

Załężu jest ciągle aktualny. Radny Mastej zasugerował, by wystąpić do projektanta 

o zmianę okien. Zrobiliśmy to. Czekamy na ostateczną odpowiedź na piśmie od 

projektanta i jednocześnie zgodę na zamianę okien aluminiowych na plastikowe. 

Wtedy dopiero ogłosimy kolejny przetarg. Musimy brać pod uwagę to, że 

inwestycja jest praktycznie przez nas finansowana. Pierwszy etap dość dużo nas 

kosztował. Wszyscy chcemy tej inwestycji jak najbardziej. Miejmy nadzieje, że uda 

się nam w tym roku chociaż zamontować okna i drzwi. Jeśli chodzi o 

,,powodziówkę”, wszyscy chyba wiemy, że to była jedyna droga, na którą można 

było złożyć wniosek. Dostaliśmy tez informację, że dostaniemy następną 

,,powodziówkę”. Myślę, że jest wiarygodna. Oczywiście to nie będzie droga 

asfaltowa tylko kliniec, ale wystarczy na kilka lat. Kolejną drogą będzie tzw. droga 

do źródełka. Środki będą pochodzić z FOGR-u. Dlatego też myślę, że wszystko idzie 

w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o temat chodnika, cały czas negocjujemy. 

Pierwsze pismo, w którym zaproponowano nam 50% dofinansowania czyli około 

800.000 zł było przesadzone. Nie stać nas na tak wysokie wydatki. Temat działek 

w Załężu tez jest bardzo ważny. Musimy się nad tym tematem pochylić jak 

najszybciej, ponieważ cała procedura jest bardzo czasochłonna. P. Sołtys ma tutaj 

rację, te nieruchomości zarosną co spowoduje spadek ich wartości. Dobrze byłoby 

gdybyśmy ogłosili przetarg na wiosnę przyszłego roku. Dobrze byłoby gdybyśmy 

zdążyli ogłosić przetarg na te działki wiosną przyszłego roku. Im bardziej będziemy 

to odwlekać, tym gorzej. Dobra uwaga Radnych z Samoklęsk dotycząca włączenia 

w nieruchomości, na których znajduje się dawny SKR.  Można byłoby wykorzystać 

okazję i ująć w studium także te nieruchomości. Można byłoby wykorzystać okazję 

i ująć w studium także te nieruchomości, na których położony jest były SKR w 

Samoklęskach.  



 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma  

Na tym zakończono obrady Sesji.  

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 

 

 


