
 

Protokół Nr XXXVI/2017 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 7 września 2017 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XXXVI. 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” . 

 

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 - Mrukowa 

3. Piotr Wojdacz – Samoklęski 

4. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski  

5. Władysław Świątek - Czekaj 

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 

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski – nieobecność usprawiedliwiona 

2. Danuta Czajkowska – Mrukowa - nieobecność usprawiedliwiona 

 

 

 

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. Wioletta Mikołajczyk – Skarbnik Gminy 

6. Marta Łaba - Redaktor Naczelna czasopisma ,,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 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 wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty. 

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. 

10.Zakończenie Sesji. 

 

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

obrad? 

 

Wioletta Mikołajczyk – Składam wniosek o wprowadzenie projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 

grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Osiek Jasielski na lata 2017-2027.  

Przewodniczący Rady – Proponuję wprowadzić wspomnianą uchwałę po uchwale 



budżetowej. Kto z Wysokiej Rady jest za wprowadzeniem takich zmian porządku 

obrad? 

Wniosek o dołożenie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy 

Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-2027 został przyjęty 

jednogłośnie 

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

porządku obrad? 

 

Wójt – Chciałbym złożyć wniosek o dołączenie do porządku obrad dwóch uchwał: 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,,Załęże II” w Gminie Osiek Jasielski oraz w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

,,Samoklęski III” w Gminie Osiek Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku 

obrad pierwszej z przedstawionych uchwał. 

Kto jest za wprowadzeniem do dzisiejszych obrad uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Załęże II” 

w Gminie Osiek Jasielski? 

Zaproponowana zmiana została zatwierdzona jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku 

obrad drugiej z przedstawionych uchwał. 

Kto jest za wprowadzeniem do dzisiejszych obrad uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

,,Samoklęski III” w Gminie Osiek Jasielski? 

Zaproponowana zmiana została zatwierdzona jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jeszcze 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? 

Protokół został zatwierdzony jednogłośnie 

 

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 wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty. 



 

Wioletta Mikołajczyk – Projekt uchwały został Państwu przedstawiony w związku 

z tym, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na rady 

gmin obowiązek określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty. Oczywiście taka uchwała funkcjonuje 

na terenie naszej Gminy jednak ustalone stawki za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi są zbyt niskie by pokryć koszty związane z wywozem tychże 

odpadów. Ustawa mówi, że system musi się bilansować więc ustalone stawki za 

gospodarowanie odpadów powinny pokrywać wszystkie koszty z tym związane. U 

nas ta kwota jest niewystarczająca dlatego zaproponowaliśmy podniesienie opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 5,20 zł miesięcznie od jednej 

osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  

 

Wójt – Uchwała była omawiana na Komisji Budżetowej. Proszę wziąć pod uwagę 

to, że nawet po wprowadzonej podwyżce kwota z opłat za gospodarowanie 

odpadami nie pokryje wszystkich kosztów związanych z ich wywozem 

wynikających z przetargu . Większość z Radnych zdążyła się zorientować, że na 

terenie naszej Gminy mamy naj niższe stawki za gospodarowanie odpadami. Dla 

porównania, Gminy Kołaczyce czy Tarnowiec mają stawkę ustaloną na poziomie 

5,00 zł, w Nowym Żmigrodzie funkcjonuje stawka 6,00 zł. Gmina Dębowiec 

natomiast od bodajże sierpnia wprowadziła podwyżkę miesięcznej opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych, która wynosi aktualnie 6,18 zł. W Gminach: Jasło, 

Krempna, Skołyszyn, Brzyska opłata została ustalona na poziomie 7,00 zł, 

natomiast mieszkańcy Jasła płacą najdrożej za wywóz odpadów komunalnych bo 

aż 9,70 zł. Bardzo proszę przychylić się do tej propozycji. Analizując stawki 

ustalone we wszystkich jedenastu gminach Powiatu Jasielskiego i tak będziemy 

mieć jedną z najniższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

 

 

Marek Kiełbasa – Czy możemy w jakiś sposób zmniejszyć koszty odbioru 

odpadów komunalnych? Z przedstawionej analizy za 2016 rok wynika, że 

największą część odpadów jakie Gmina oddaje są to tzw. odpady niesegregowane 

czyli mieszane. Są to śmieci transportowane do Krosna. Czy jesteśmy w stanie 



zrobić coś w Gminie, może wprowadzić jakiś system dzięki któremu zmniejszymy 

ilość odpadów mieszanych na rzecz segregowanych? W 2016 roku oddaliśmy 394 

tony odpadów niesegregowanych a odpady segregowane stanowiły niewielką ilość. 

Uważam, że tu mamy największy problem: z segregacją śmieci. To tu płacimy 

największe kwoty. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Dane, które Pan przedstawił wynikają z analizy 

przygotowanej przez pracownika merytorycznego. Nie jestem merytorycznie 

przygotowana, by udzielić Panu odpowiedzi na zadane pytanie. Mnie interesują 

podpisane umowy, faktury i kwoty które ja widzę oraz to czy system zdołamy  

zamknąć czy też nie. Na koniec sierpnia ponieśliśmy wydatki na gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w kwocie 180.000,00 zł. To okres obejmujący 8 miesięcy.  

 

Marek Kiełbasa – Może należy wdrożyć jakiś system, by zwiększyć ilość odpadów 

segregowanych. Należy spojrzeć w przyszłość, ponieważ jeśli ilość odpadów 

mieszanych będzie wzrastać, czekają nas kolejne podwyżki opłat za wywóz 

odpadów komunalnych.  

 

Wójt – Wysoka Rado, podejmowaliśmy uchwałę, która mówi, że miesięczna opłata 

za śmieci niesegregowane wynosić będzie 13,00 zł. Gdyby ta stawka została 

ustalona na niskim poziomie, powiedzmy 4 zł, tak naprawdę nikt by tych odpadów 

nie segregował. Teraz wszystko zależy od mieszkańców. Ważną rolę będzie tu 

odgrywać odpowiednia edukacja, która uzmysłowi mieszkańcom fakt, że 

segregacja odpadów po prostu się opłaca. Najdroższe są śmieci niesegregowane. 

Myślałem, że powstanie punktu selektywnej zbiórki odpadów wpłynie pozytywnie 

na całą sytuację, jednak podkreślić należy że to będzie kolejne obciążenie naszego 

budżetu. Jedynym w tej sytuacji rozwiązaniem jest edukacja i dążenie do jak 

największej segregacji odpadów komunalnych. Na to musimy położyć największy 

nacisk. Musimy tez zwrócić uwagę na to, że oświadczeń na oddawanie odpadów 

niesegregowanych z  terenu naszej Gminy złożono jedynie pięć. Pozostali 

mieszkańcy zadeklarowali segregację odpadów komunalnych. Każda posesja 

oddaje odpady mieszane, które nie da się w żaden sposób posegregować.  

 



Władysław Świątek – Tak, ale są sytuacje gdy oddają jeden worek ze szkłem i 

dwadzieścia czarnych worków z odpadami mieszanymi. Tak wygląda segregacja.  

 

Wójt – Możemy rozmawiać z firmą, by nie zabierali takich odpadów, ale wtedy 

mamy telefony mieszkańców i pretensje, że przecież oni płacą za odbiór odpadów. 

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest solidniejsza segregacja.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty.  

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Załęże II” w 

Gminie Osiek Jasielski.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

,,Załęże II” w Gminie Osiek Jasielski.  

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

,,Samoklęski III” w Gminie Osiek Jasielski? 



 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

,,Samoklęski III” w Gminie Osiek Jasielski.  

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Osiek Jasielski na rok 2017 Nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę P. Skarbnik o omówienie uchwały. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Wysoka Rado, przed Sesją każdy z Radnych otrzymał 

autopoprawkę, którą przygotowałam. Po stronie dochodów nic nie ulega zmianie. 

W dalszym ciągu zwiększenie dochodów wynosi: 15.950,00 zł. Zmniejszeniu 

ulegają środki na dziale: 678. Na tym rozdziale była wprowadzona promesa na 

remont drogi w Samoklęskach. Na dzień dzisiejszy już wiemy, że środki jakie 

mamy otrzymać niestety będą mniejsze i wyniosą: 156.309,00 zł. Zwiększeniu 

uległy również dochody w dziale: 756 na skutek otrzymanej decyzji Wojewody 

Podkarpackiego. Środki te są przeznaczone na pokrycie utraconych dochodów z 

tytułu  zwolnień w podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach 

przyrody na 2016 rok. Kolejne zmiany dotyczą w głównej mierze oświaty i mają 

charakter jedynie ,,kosmetyczny”.  To były zmiany budżetowe, natomiast zmiany 

majątkowe są związane z przesunięciami pomiędzy paragrafami i nie mają wpływu 

na ogólna kwotę dochodu w tymże dziale. Najwięcej zmian zostało wprowadzone 

po stronie wydatków. Obejmują one kwotę 284.359,00 zł. Są one związane ze  

namprzekazane dane zwiększeniem przychodów o 487.000,00 zł. Są to środki, 

które fizycznie znajdują się na koncie bankowym. W planie wydatków przeniesienia 

i zmiany są głownie na dziale 400. Jest to zabezpieczenie zobowiązań, które już 

wiemy, że w przyszłości będą musieć być zaciągnięte. Ważną zmianą jest ta 



dotycząca działu: Transport i łączność, gdzie na drogi publiczne została 

wprowadzona kwota: 115.000,00 zł. Na dziale: 750 Administracja publiczna mamy 

zwiększenie, które jest zabezpieczeniem na wydatki, które mogą się pojawić w 

przyszłości w tym dziale. W paragrafie 427 zostało wprowadzone 3.500,00 zł z 

przeznaczeniem na zakup brakujących okien w Szkole Podstawowej w 

Samoklęskach. Kolejne zmiany dotyczą działu: 852: Pomoc Społeczna. Podobnie 

jest w  świadczeniach wychowawczych i dziale: 855 Rodzina. W dziale: Gospodarka 

ściekowa i ochrona wód mamy kwotę 15.000,00 zł. Ostatnim działem, w którym 

mamy zmiany jest dział: 926 dotyczący kultury fizycznej. Mamy tu kwotę 

15.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, które będą zabezpieczeniem na mający 

powstać w przyszłości projekt boiska w miejscowości Mrukowa.  

 

Marek Kiełbasa – Proszę wyjaśnić jakie drogi będą remontowane  ze środków 

ujętych w dziale: Transport i łączność w kwocie 115.000,00 zł?  

 

Wójt -  Będą to: trzy krótkie odcinki w miejscowości Mrukowa – cena kosztorysowa 

43.000,00 zł, dwie drogi w Czekaju – cena kosztorysowa  50.000,00 zł, rynek w 

Osieku Jasielskim oraz poszerzenie placu pod sceną na stadionie sportowym – cena 

kosztorysowa 92.000,00 zł,  jeden odcinek w Zawadce Osieckiej – cena 

kosztorysowa 29.000,00 zł. W Samoklęskach mamy ,,powodziówkę”. 

Zaplanowano tam kwotę 220.000,00 zł. Ostatnia z zaplanowanych dróg to odcinek 

w miejscowości Świerchowa tzw. droga ,, do źródełka” – cena kosztorysowa 

55.000,00 zł.   

 

Wojdacz Piotr – P. Skarbnik bardzo szczegółowo omówiła zaproponowane zmiany 

budżetowe. Komisja pozytywnie je zatwierdziła na ostatnim posiedzeniu. Prosimy 

o ich pozytywne zaopiniowanie przez Wysoką Radę.  

 

 

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? 

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

11 Radnych było ,,ZA” 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady 

Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-

2027.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Jest to projekt, który został wprowadzony do dzisiejszego 

porządku obrad. Uchwała odzwierciedla wszystkie zmiany budżetowe jakie były 

robione do tej pory. Zawiera zmiany z projektowanej wcześniej uchwały 

budżetowej, ale w głównej mierze uchwała ta pojawiła się dlatego, że zostały nam 

przekazane dane dotyczące projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej 

na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W związku z tym, 

że wniosek został pozytywnie zaopiniowany, Związek zwrócił się do wszystkich 

gmin uczestniczących w projekcie o zabezpieczenie środków. Wydatki ogółem na 

naszą gminę zostały oszacowane na kwotę 1.922.887,42,  z tego dofinansowane 

zostanie 70% czyli 1.240.480,00 zł. Pozostałe środki to wkład, który musi 

zabezpieczyć Gmina. Z tym, że dzieli się on jeszcze na dwie kwoty: 150.770,00 zł 

to rzeczywisty wydatek jaki musi ponieść Gmina a pozostałe 531.634,57 zł to 

środki jakie zostaną wpłacone przez mieszkańców po podpisaniu umów. Po 

otrzymaniu tych danych, przedsięwzięcie powinno zostać ujęte w WPF stąd 

omawiany projekt znalazł się w porządku dzisiejszych obrad. W uchwale jest 

również zapis mówiący o tym, że zmienia się zakres upoważnienia Wójta Gminy 

Osiek Jasielski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacja przedsięwzięć, o 

których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych 

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 1.927.302,43 zł w roku 

2018. Chodzi o zaciąganie kredytów i pożyczek. Jest to zabezpieczenie, że w 

przyszłym roku będzie realizacja, zapewnimy wkład własny i podejmiemy się 

wypełnić zadania w tym zakresie.   



 

Gumienny Tadeusz – czy zmieniły się kwoty jakie mieszkańcy maja dopłacać do 

solarów?  

 

Wójt – To wszystko wyniknie po przeprowadzonym przetargu, ale to chyba 

dopiero w przyszłym roku. 

 

Wioletta Mikołajczyk – W tym roku zaplanowano opracowanie projektu, za który 

gminy muszą zapłacić. Realizacja zadania rozpocznie się w przyszłym roku.  

 

Wójt – Wysoka Rada jest na pewno zorientowana na temat tego projektu, 

podkreślę jedynie, że informacje na temat tego, że wniosek został pozytywnie 

zaakceptowany otrzymaliśmy kilka dni temu. Spośród około pięćdziesięciu 

wniosków jakie zostały złożone z terenu Podkarpacia zaakceptowano jedynie 

trzynaście. Znaleźliśmy się na ostatnim miejscu. Były Gminy z Powiatu Jasielskiego 

takie jak: Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Nowy Żmigród, które same mogły 

uczestniczyć i składać wnioski. W ramach konkursu można było otrzymać nawet 

10 mln zł na jednego beneficjenta. Gwoli informacji podam tylko, że w naszej 

Gminie złożono 235 deklaracji na solary, fotowoltaikę i bodajże dwie pompy ciepła. 

Podstawowa liczba gospodarstw, która na pewno uzyska te urządzenia to 147. 

Reszta stanowi listę rezerwową. Mam nadzieję, że po przetargu ta liczba się 

zwiększy. Spośród 235 złożonych deklaracji, 124 gospodarstwa złożyło na panele  

słoneczne czyli solary, 109 na instalacje fotowoltaiczne i 2 pompy ciepła.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 

XXVI/143/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek 

Jasielski na lata 2017-2027.  

 

Kto jest za podjęciem uchwały? 



2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

11 Radnych było ,,ZA” 

 

Ad. 11 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 12 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś wolne wnioski? 

 

Wójt – Zapewne wszyscy pamiętają kiedy Powiatowy Zarząd Dróg zwrócił się do 

nas z pismem dotyczącym realizacji zadania polegającego na budowie chodników 

w miejscowości Samoklęski. Pierwsza propozycja polegała na 50% udziale w 

finansowaniu inwestycji, na co Wysoka Rada nie udzieliła przyzwolenia. PZD 

następnie podzielił całą inwestycję na etapy i wystąpił z propozycją budowy 200 m 

chodnika przy udziale Gminy Osiek Jasielski w wysokości 50.000 zł. Rozmawiałem 

na ten temat z Wicestarostą podkreślając, że nie widzimy finansowania tego 

zadania w taki sposób. PZD po raz kolejny przysłał nam pismo, w którym podał 

wartość kosztorysową pierwszego etapu inwestycji, która wyniosła 349.000,00 zł. 

Zwracam się z prośbą do Wysokiej Rady, by jednak ten temat odłożyć w czasie i 

skupić się na innych inwestycjach zaplanowanych do realizacji. Wydaje mi się, że 

to słuszna decyzja. Rozmawiałem również z Przewodniczącym Komisji Budżetowej, 

który twierdzi podobnie i uznaje, że na razie mamy ważniejsze zadania. Odpiszę 

zatem, że może w przyszłorocznym budżecie zdołamy zaplanować jakieś środki na 

budowę chodników.  

 

Mastej Stanisław – Jak wygląda sytuacja z przetargiem na okna do Domu 

Ludowego w Załężu? 

 



Wójt – Chciałem sprostować pewną rzecz. Podobno mówi Pan, że w ostatnim 

przetargu wyznaczyliśmy za krótki termin do realizacji.  

 

Mastej Stanisław – Tak uważam, ponieważ przedsiębiorcy mają w tej chwili okres 

zapełniony zamówieniami i pracą przynajmniej do końca roku.  

 

Wójt – Rozumiem, że zna Pan termin jaki został wyznaczony w ostatnim 

przetargu? 

 

Mastej Stanisław – Tak, termin realizacji wyznaczono na 15 listopada. Uważam, 

że jest za krótki. 

 

Wójt – To przecież dwa i pół miesiąca.  

 

Wygonik Kazimierz – To nie są proste okna.  

 

Wójt – Mam czas, by ogłosić kolejny przetarg i wyznaczyć termin realizacji do 

końca grudnia. Co wtedy by Pan mówił?  Projektant zaprojektował okna 

aluminiowe. Nikt się wtedy nie pytał o żaden termin realizacji, który zresztą został 

ustalony zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Najtańsza 

oferta opiewała na kwotę ponad 150.000,00 zł. Prosiłem projektanta, by zmienił 

na okna PCV, na co ten wyraził zgodę pod warunkiem zachowania wszystkich 

wymaganych parametrów dotyczących okien ognioodpornych. Dzisiaj na to patrząc 

uważam, że okna PCV nie mogą być ognioodporne, dlatego nikt się nie zgłosił do 

przetargu, który odbył się trzy dni temu. Teraz się zastanawiam czy nie wrócić do 

pierwotnego założenia tzn. okien albuminowych. Nigdy nie spodziewaliśmy się, że 

nikt nie przystąpi do takiego przetargu. Braliśmy również pod uwagę fakt, że może 

kosztorysant się pomylił w wycenie. Jednak zrobił to solidnie. Jest to naprawdę 

bardzo skomplikowane. Mam dylemat, bo kolejny przetarg należałoby ogłaszać.  

 

Wygonik Kazimierz – Nie możemy się wrócić do tej pierwszej wersji? 



 

Wójt – Oczywiście, że możemy, ale musimy się liczyć z tym, że jeśli wyjdzie nam 

kwota 160.000,00 zł to będziemy musieli znaleźć brakujące 70.000,00 zł. Nie ma 

na razie możliwości ściągnięcia środków zewnętrznych. Największą szansę 

pozyskania środków zewnętrznych na tego rodzaju inwestycje mamy w tej chwili 

z PROW, choć kwota o jaka można wnioskować jest za mała i nie wystarczy na 

pokrycie wszystkich kosztów. Innej możliwości nie ma dlatego proszę przede 

wszystkim zainteresowanych Radnych, by uzbroili się w cierpliwość. Wszystkim 

nam zależy, by doprowadzić do końca tą inwestycję.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma  

Na tym zakończono obrady Sesji.  

 

Protokołowała: 

Lucyna Brocławik 

 

 


