
 

Protokół Nr XXXVIII/2017 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia  31 października 2017 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XXXVIII. 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”, P. Tadeusza Gorgosza –

Wicestarostę Powiatu Jasielskiego oraz P. Rafała Lenina – projektanta  

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

     Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest  14 

Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne. 

 

Obecni na Sesji Radni to: 

1. Albin Wierdak – Osiek Jasielski   

2. Daniel Socha – Mrukowa 

3. Danuta Czajkowska – Mrukowa  

4. Piotr Wojdacz – Samoklęski 

5. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski  

6. Władysław Świątek - Czekaj 

7. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

8. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

9. Kazimierz Wygonik – Załęże 

10.Stanisław Mastej – Załęże  

11.Zbigniew Mróz – Świerchowa 

12.Marek Kiełbasa - Świerchowa 

13.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

14.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. 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. 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 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 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Osieku Jasielskim  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Integracyjną w Osieku Jasielskim.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Pielgrzymce.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Świerchowej w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Świerchowej.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mrukowej w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Mrukowej. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej  Integracyjnej im. Św. Jana Kantego  

w Samoklęskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Św. Jana Kantego 

w Samoklęskach   .  

11. Wam rozdane Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława 



Kostki w Załężu  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Stanisława Kostki w Załężu. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadce 

Osieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej  

w Zawadce Osieckiej. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały  Nr xxx/159//2017 Rady 

Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz 

zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1m3 odprowadzonych ścieków. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody w 2018 roku. 

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminny 

Osiek Jasielski do składu Komisji Mieszkaniowej 

21.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z radnym Rady Gminy Osiek Jasielski Panem: Danielem 

Żarnowskim przez pracodawcę: Starostę Jasielskiego z siedzibą w 38-200 

Jasło, ul. Rynek 18. 

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy 

Osiek Jasielski w 2017r. Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. 

23.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. 

24.Interpelacje radnych. 

25.Wolne wnioski i zapytania. 

26.Zakończenie Sesji. 



 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, przed Sesją zostały Wam rozdane trzy 

uchwały związane z projektem ścieżek rowerowych. Przed wprowadzeniem ich do 

porządku obrad dzisiejszej Sesji proszę o krótkie wyjaśnienie P. Tadeusza 

Gorgosza Wicestarostę Powiatu Jasielskiego.  

 

Tadeusz Gorgosz – Wysoka Rado moja obecność na dzisiejszej Sesji jest 

podyktowana tym, że chciałbym zaprosić Państwa jako partnera do uczestnictwa 

w projekcie polegającym na utworzeniu Karpackiego Centrum Turystyki 

Rowerowej. Drodzy Państwo, ja od siedemnastu lat zabiegałem o dofinansowanie 

do ścieżek rowerowych. W głównej mierze zabiegałem o to, by utworzyć ścieżkę 

rowerową z Jasła do Folusza. W sytuacji gdy nie ma wydzielonej ścieżki dla 

rowerów, pokonanie takiej trasy szczególnie z dziećmi, jest bardzo utrudnione i  

niebezpieczne. Planowana ścieżka rowerowa biegłaby z Folusza przez Gminę 

Dębowiec, Osiek Jasielski, Krempną i przez Ożenną na Słowację. Aktualnie mamy 

pewnego partnera ze Świdnika na Słowacji. Chciałbym zaprosić Państwa do 

uczestnictwa w tym projekcie jako naszego partnera, choć zdaję sobie sprawę, 

że żaden powiat ani gmina nie mają pieniędzy. Taka szansa zdarza  się naprawdę 

nierzadko, by dofinansowanie wynosiło aż 85%. Jedyną negatywną kwestią jest 

to, że najpierw gmina musi wydatkować całość środków a po około 3 miesiącach 

następuje zwrot. Istnieje jednak możliwość etapowania, więc nie musimy 

wykonać całej inwestycji w  jednym roku. Gmina Dębowiec przekazała nam 

działkę na Foluszu, na której planujemy wybudować budynek dla rowerzystów. 

Miejsce, w którym będzie się można umyć, odpocząć, coś zjeść. Ścieżka będzie 

służyć nie tylko mieszkańcom, ale wszystkim , którzy będą chcieć odwiedzić nasze 

okolice.  

 

O godz. 9.03 do obrad Sesji dołączył Radny Tomasz Źrebiec. 

 

Tadeusz Gorgosz – Ludzie coraz bardziej doceniają miejsca, gdzie jest świeże 

powietrze, gdzie można uprawiać sport. Nasza kondycja fizyczna jest niestety 

coraz gorsza.  Co raz więcej ludzi  korzysta z tego rodzaju wypoczynku. Dlaczego 

musicie Państwo występować jako partner ? chodzi o to, że w  głównej mierze 

zaplanowana ścieżka rowerowa biegnie drogami publicznymi należącymi do 

Gminy. Są to w większości drogi dojazdowe do pól. Droga, którą ma przebiegać 

ścieżka rowerowa jest w niektórych miejscach zakrzaczona. Trzeba ją w ogóle 

udrożnić. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że decyzja jest trudna. To nie jest łatwa 



decyzja bo jak wiadomo za tym idą środki. Projekt obejmowałby po stronie Gminy 

Osiek Jasielski wydatki w następujących wysokościach: 5.000 zł w 2017 roku, 

45.000 zł w 2018 roku, 360.000 zł w 2019 roku i 100.000 zł w 2020 roku. Trzeba 

jednak cały czas pamiętać, że faktyczne wydatki Gminy, które będzie musiała 

wydatkować to jedynie 15% z tych kwot. Jest ze mną projektant. Mamy mapkę. 

Jeśli są jakieś pytania od strony technicznej to proszę je zadawać.  

 

Wygonik Kazimierz – Jakie Gminy wchodzą w projekt? 

 

Tadeusz Gorgosz – Są to Gminy: Osiek Jasielski, Dębowiec, Krempna, na 

Słowację.  

 

Kiełbasa Marek – Którymi obszarami naszej Gminy będzie przebiegać mniej 

więcej zaplanowana ścieżka rowerowa? Przez jakie miejscowości? 

 

Lenin Rafał – Jestem bardziej od strony technicznej. Przejechałem ten teren 

osobiście, ale nie znam go aż tak, by dokładnie powiedzieć przez jakie 

miejscowości będzie przebiegać ścieżka. To co mogę powiedzieć na tą chwilę to to, 

że pas ten jest w głównej mierze zakrzaczony. Jeśli nawet ktoś korzysta z działek 

tam położonych to korzysta z prywatnych nieruchomości. Istnieje zatem szansa, 

by przywrócić pierwotną funkcję drogi. Jest to bardzo ważne, ponieważ nigdy nie 

wiadomo do czego może się przydać taka droga.  

 

Żarnowski Daniel – Jak będzie wyglądać ta ścieżka? Czy to będzie droga 

wyklincowana? 

 

Lenin Rafał – Zgodnie z warunkami technicznymi, szerokość ścieżki rowerowej z 

dostępem ruchu pieszych to 2,5 metra. To będzie wykorytowane. Na spodzie 

będzie warstwa podbudowy z tworzywa naturalnego czyli pospółki. Nie ma jeszcze 

finalnej wersji projektu, ale zakładam, że na górze będzie około 10 cm klińca.  

 



Tadeusz Gorgosz – Drodzy Państwo, proszę się nie spodziewać, że my za takie 

środki wybudujemy nie wiadomo jakie drogi. To za mała pula.  

 

Świątek Władysław – Należałoby się zastanowić czy udrażniając drogę 

przeznaczona tylko dla rowerów nie utrudnimy tym samym mieszkańcom dojazd 

do pól. 

 

Tadeusz Gorgosz – Nie do końca tak jest. Wydzielamy 2,5 metra drogi dla 

rowerów. Pozostała część drogi pozostaje. My ją nie będziemy remontować.  

 

Mróz Zbigniew – Koszty podane w uchwale to całkowity koszt budowy tej ścieżki? 

 

Tadeusz Gorgosz – Nie. To jedynie koszt jaki ma pokryć Wasza Gmina a 

właściwie tylko 15 % z tej puli. Te środki należy najpierw wydatkować a dopiero 

później starać się o refundację.  

 

Daniel Żarnowski – Jaka będzie długość ścieżki na naszej Gminie? 

 

Lenin Rafał – Około 4,5 km. 

 

Daniel Żarnowski - Niektóre z dróg nie wymagają remontu. Rozumiem, że 

wykazane koszty dotyczą tylko i wyłącznie dróg, które należy wyremontować. 

Biorąc pod uwagę to, że musimy pokryć jedynie 15% z całej puli, uważam, że 

nigdy nie zdołalibyśmy za 75.000 zł wyklincować 4,5 km dróg.  

 

Tadeusz Gorgosz – Tak, oczywiście to prawda. Poza tym ceny bardzo wzrosły. 

Tak naprawdę nie ma kto pracować. Doszło do tego, że nie ma kto wykonywać 

naszych prac drogowych.  

 



Marek Kiełbasa – Czy ktokolwiek z pracowników Urzędu Gminy widział ten 

projekt i zna szczegóły? Podejmowanie tego rodzaju uchwał bez znajomości 

projektu jest nierealne. Czy jesteśmy w stanie wydać te 15 % całości, a więc 

76.500 zł? Zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy inne inwestycje a nasze 

możliwości finansowe są ograniczone. 

 

Tadeusz Gorgosz – Wysoka Rado, początkowo mieliśmy ten projekt realizować 

samodzielnie, ale jako właściciel nieruchomości musicie Państwo wystąpić w nim 

jako partner. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero w zeszłym tygodniu.  

 

Przewodniczący Rady – Projekt na pewno warty uwagi. Poprawilibyśmy część 

dróg. Podkreślić trzeba również to, że za kwotę 75.000 zł nie położylibyśmy na 4,5 

km drogi nawet 5 cm warstwy klińca.  

 

Wójt – Wysoka Rado, nasza Gmina od dawna wchodziła w projekty unijne. 

Chcielibyśmy bardzo przystąpić do tej inwestycji z uwagi na bardzo korzystne 

dofinansowanie wynoszące 85%. Obecność Pana projektanta jest tym 

spowodowana, że nie ma jeszcze projektu. Zostały Wam rozdane trzy uchwały: 

jedna intencyjna a dwie kolejne wskazują na konkretne koszty inwestycji. Jedna z 

nich opiewa na kwotę 510.000 zł zgodnie z sugestią P. Tadeusza Gorgosza a druga 

jest propozycją P. Skarbnik i opiewa na kwotę 410.000 zł. Pamiętajmy, że będzie 

coraz mniej takich okazji i możliwości pozyskania tak znaczącego dofinansowania. 

Jestem po rozmowach z Przewodniczącym Związku Gmin Dorzecza Wisłoki  i nie 

będzie już do fotowoltaiki takiego dofinansowania jak z Funduszu Szwajcarskiego. 

O tym jeszcze mieszkańcy nie wiedzą. Tutaj dofinansowanie będzie w granicach 

54-56%. Koszt założenia urządzenia solarnego lub fotowoltaicznego będzie 

wyższy. Dlatego uważam, że dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej jest 

naprawdę bardzo korzystne. Nie wiem jakie są założenia programu, ale musimy 

sobie zdawać sprawę z tego, że budując taką ścieżkę rowerową będziemy 

zobligowani przez jakiś okres, najprawdopodobniej 5 lat, do jej utrzymania. Myślę, 

że ważnym elementem będzie tu sugestia P. Skarbnik. Wysoką Radę proszę o 

decyzję którą z uchwał poddać pod głosowanie. Istotne jest to, że nie jesteśmy w 

tym projekcie sami. Jest Starostwo Powiatowe, Gmina Dębowiec, Gmina Krempna 

i strona słowacka. Zdecydowanie większa część całej inwestycji jest zlokalizowana 



na naszym terenie. Z jednej strony możemy się szczycić tym, że przyjezdni będą 

podziwiać nasze piękne tereny a z drugiej musimy się liczyć z tym, że są to jednak 

pewne wydatki.  

 

Tadeusz Gorgosz – Wysoka Rado, początkowa kwota wydatków jaka przypadała 

na Waszą Gminę w 2019 roku wynosiła 460.000 zł. Pomniejszyliśmy ją do 360.000 

zł. Nie możemy też dopuścić do sytuacji, kiedy po podjęciu decyzji zabraknie nam 

środków. Musimy wykonać całą ścieżkę rowerową. Nie możemy ją podzielić na 

odcinki. P. Wójcie martwi się Pan, że drogi dojazdowe do pól zostaną zniszczone. 

W Krempnej nie raz byłem świadkiem, gdy mieszkańcy ciągnęli drzewo po naszej 

drodze niszcząc tym samym powierzchnię. Niestety nic nie mogę zrobić. 

Niejednokrotnie jest tak, że ludzie po prostu nie mają innego wyjścia.  

 

Stanisław Mastej – Czy Gmina Dębowiec podjęła już decyzję w tym zakresie?  

 

Tadeusz Gorgosz – Tak. Gmina Dębowiec podjęła decyzję dwa tygodnie temu. 

 

Kiełbasa Marek – Na jaką kwotę? 

 

Tadeusz Gorgosz – Koszty po stronie Gminy Dębowiec zostały oszacowane na 

kwotę 200.000 zł. Dodatkowo przekazano nam działkę na Foluszu.  

 

Kiełbasa Marek – A jaka kwota przypada na Starostwo? 

 

Tadeusz Gorgosz – Na Starostwo przypada 599.000 zł. 

 

Kiełbasa Marek – Czy to są środki własne? 

 



Tadeusz Gorgosz – Tak, to są środki własne. Drodzy Państwo, planujemy remont 

drogi Nr 992 od ronda w Sobniowie do ronda w Żółkowie. Wydaliśmy do tej pory 

700.000 zł na ta inwestycję. Nie wiem czy nie będziemy musieli dołożyć jeszcze 

więcej. Jest to inwestycja, która będzie miała korzystny wpływ również dla Was. 

Na dzień dzisiejszy mamy ustne zapewnienie, że będzie dofinansowana w 2018 

roku. Jej wykonanie zamierzamy zrealizować również ze stroną słowacką.  

 

Albin Wierdak – Jak ta ścieżka będzie przebiegać? Od Folusza do Mrukowej i 

dalej? Gmina Nowy Żmigród nie była wymieniana jako partner. 

 

Gorgosz Tadeusz – Gmina Nowy Żmigród nie jest partnerem, ponieważ przez jej 

teren ścieżka będzie przebiegać po drogach wojewódzkich a partnerem jest 

podmiot będący właścicielem nieruchomości.  

 

Wójt – Ścieżka będzie przebiegać od Folusza przez Pielgrzymkę, Mrukową, 

Brzezową, Skalnik, Desznicę, Świątkową, Ożenną. Wysoka Rado, wracamy do 

uchwał. Mamy trzy uchwały. Do obrad musi zostać włączona jedna z nich. Proszę 

o decyzję. Proszę P. Skarbnik o wypowiedź pod względem finansowym.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Jako osoba stojąca na straży finansów publicznych 

przygotowałam dodatkową uchwałę, która opiewa na 410.000 zł. Przygotowana 

przez Starostwo uchwała wskazuje na kwotę 510.000 zł. Musimy mieć na uwadze 

to, że projekt rozłożony jest na prawie cztery lata. Największe inwestycje są 

przewidziane na 2019 rok i 2020 rok. Uchwała z niższą kwotą została 

przygotowana dlatego, by nie blokować naszych wewnętrznych inwestycji. Mamy 

rozpoczęte pewne zadania a niższa kwota to niższy wkład własny. Przy kosztach: 

510.000 zł, wkład własny wyniesie 76.500 zł a przy kosztach: 410.000 zł wkład 

własny to kwota 61.500 zł. Dla jednych to będzie dużo, dla innych mało, jednak 

projekt na pewno wart uwagi. Moja propozycja to 410.000 zł. Jest to kwota, która 

da możliwość realizacji tego projektu a jednocześnie nie będzie znacząco wpływać 

na realizację naszych inwestycji.  

 

Tadeusz Gorgosz – Pierwotnie zakładaliśmy 610.000 zł.  



 

Kiełbasa Marek – Może ,,krakowskim targiem” dojdziemy do porozumienia. 

Chcący wybudować chodniki w miejscowości Samoklęski też musimy w znacznym 

stopniu partycypować w kosztach. Sam Pan jest samorządowcem więc na pewno 

nas Pan zrozumie, że będziemy dążyć do jak najniższych kwot.  

 

Gorgosz Tadeusz – W województwie Małopolskim ,,nie tkną się” chodnika, jeśli 

dana gmina nie dofinansuje jego budowy w 70%. Pierwotny projekt na chodniki 

został wykonany przez Was i opiewał na kwotę 2.400.000 zł. Kolejny projekt został 

wykonany przez nas na kwotę 1.800.000 zł. Zaproponowałem budowę połowy 

chodnika i uważam, że kwota o jaką was prosiłem nie była wygórowana. Prosiłbym 

Państwa o zaakceptowanie kwoty 510.000 zł zaproponowanej przez nas do budowy 

ścieżki rowerowej. Dużo jeszcze pracy przed nami. Cały czas się przygotowujemy. 

 

Wójt – Wysoka Rado, zostanie zaprojektowany plan organizacji ruchu i na pewno 

będzie zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych. Trzeba sobie z tego zdać 

sprawę. To są różne odcinki dróg, m.in. droga łącząca Mrukową z Pielgrzymką. 

Jest to droga gminna, publiczna. Jeśli tam będzie zakaz, nikt tamtędy nie 

przejedzie. Mam nadzieję, że po podjęciu uchwały będzie możliwość spisania ze 

Starostwem porozumienia i dokonania stosownych uzgodnień z wypowiedzeniem 

umowy włącznie w sytuacji pojawienia się okoliczności, na które się nie zgadzamy. 

Kończąc, chciałbym wykorzystać obecność P. Wicestarosty i prosić o odpowiedź na 

pytanie: co w 2018 roku zamierza Zarząd wykonać na terenie Gminy Osiek 

Jasielski? 

 

Gorgosz Tadeusz – Jeśli chcecie Państwo rezygnować z projektu ścieżki 

rowerowej na tym czy innym etapie, to wycofajmy się z tej inwestycji już dzisiaj. 

To nie ma sensu. Ja nie wiem czy tam będzie postawiony znak zakazu ruchu czy 

wjazdu. Na pewno będzie oznakowanie ścieżki rowerowej. Poza tym proszę sobie 

wyobrazić jak będziemy wyglądać przed Słowakami, gdy nagle w pewnym 

momencie zrezygnujemy z inwestycji? Nie możemy tak zrobić. Odpowiadając na 

pytanie, wszystkie usterki czy awarie, które są do nas zgłaszane są usuwane na 

bieżąco. W 2018 roku zaplanowano budowę chodnika w Pielgrzymce oraz w 



Samoklęskach. Droga z Osieka J. do Nowego Żmigrodu jest wpisana jako droga 

powodziowa. W tej chwili czekamy na decyzję.  

 

Wójt – W tym roku Powiat dostał środki powodziowe, gdzie zostały skierowane? 

 

Gorgosz Tadeusz – P. Wójcie, Pan dobrze wie jaka jest procedura. Środki 

powodziowe przyznaje Województwo. Jedna droga była realizowana w Łajscach a 

druga to odcinek: Skołyszyn – Lipnica Górna.  

 

Wójt – Tak, ale wniosek  na drogę w kierunku Nowego Żmigrodu był składany? 

 

Gorgosz Tadeusz – Tak, oczywiście była składana, ale nie otrzymała 

dofinansowania. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu środków na remont 

danej drogi powodziowej są brane pod uwagę pewne kryteria, które weryfikują, 

które z nich będą dofinansowane.  

 

Wójt – Dla mnie osobiście, wymienione prace, to bardzo niewiele ze strony 

Starostwa. Myślę, że przy tworzeniu budżetu w Starostwie zwrócimy się z prośbą 

o odbudowę drogi Osiek J. – Nowy Żmigród oraz odcinek przez Zawadkę Osiecką. 

Tamta droga również jest fatalna. Wracając jeszcze do ścieżki rowerowej, chciałem 

jedynie podkreślić jakie są możliwe obwarowania związane z jej powstaniem. 

Ścieżka powstanie na drogach publicznych uczęszczanych przez mieszkańców a 

dostęp do niej nie może być w żaden sposób ograniczony. Poza tym tzw. trwałość 

projektu będzie obciążać nas a na dzień dzisiejszy nie znamy żadnych zasad i 

szczegółów. Wysoka Rado, którą uchwałę mam złożyć na ręce Przewodniczącego 

Rady? 

 

Daniel Żarnowski – Pierwotnie zakładano koszty po stronie naszej Gminy na 

poziomie 610.000 zł. Propozycja P. Skarbnik to 410.000 zł. Proponuję więc 

,,krakowskim targiem” kwotę 510.000 zł.  

 



Mróz Zbigniew – Uważam, że powinniśmy przyjąć wersję zaproponowaną przez 

P. Skarbnik. Jeśli Gmina może wejść do projektu z kwota 410.000 zł to tak 

zadecydujmy i zamknijmy sprawę.  

 

Piotr Wojdacz – Tylko czy przy tej kwocie projekt będzie realizowany? 

 

Władysław Świątek – Dyskutujemy nad kwotą jaką mamy wydatkować na 

budowę ścieżki, ale czy ktoś się temu przyglądnął? Do projektu wchodzą trzy 

gminy. Czy nie będziemy dopłacać do pozostałych? 

 

Gorgosz Tadeusz –To nie jest tak jak Radny powiedział, że nie ma znaczenia jaką 

kwotę zadeklarujecie. Nie będzie tego samego za 410.000 zł co i za 510.000 zł. 

Jeśli zdecydujecie o przeznaczeniu niższej kwoty, nie wykonamy całego 

zaplanowanego odcinka ścieżki.  

 

Wójt – Popieram wniosek Radnego Żarnowskiego i składam wniosek o poszerzenie 

porządku obrad o uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy  do zaciągnięcia 

zobowiązania na realizację projektu pn.: ,, Karpackie Centrum Turystyki 

Rowerowej” realizowanego w ramach współpracy transgranicznej INTERRGEG II 

Polska – Słowacja, Oś priorytetowa: Ochrona i Rozwój Dziedzictwa Przyrodniczego 

i Kulturowego Obszaru Pogranicznego. Proszę P. Przewodniczącego Rady o 

poddanie pod głosowanie uchwałę  opiewającą na kwotę 510.000 zł.  

 

Przewodniczący Rady  - Wysoka Rado składam wniosek o poszerzenie dzisiejszego 

porządku obrad o uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy  do zaciągnięcia 

zobowiązania na realizację projektu pn.: ,, Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej” 

realizowanego w ramach współpracy transgranicznej INTERRGEG II Polska – 

Słowacja, Oś priorytetowa: Ochrona i Rozwój Dziedzictwa Przyrodniczego i 

Kulturowego Obszaru Pogranicznego po pkt: Informacja Wójta z wykonania uchwał 

podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

Poddaję pod głosowanie wniosek o poszerzenie porządku obrad o uchwałę 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy  do zaciągnięcia zobowiązania na 

realizację projektu pn.: ,, Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej” 



realizowanego w ramach współpracy transgranicznej INTERRGEG II Polska 

– Słowacja, Oś priorytetowa: Ochrona i Rozwój Dziedzictwa Przyrodniczego 

i Kulturowego Obszaru Pogranicznego. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4: Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 

 

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

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został zatwierdzony jednogłośnie 

 

- Wysoka Rado protokół z Sesji Nr XXXVII/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 XXXVII/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. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi do wypowiedzi P. 

Wójta? 

Nie ma 

 

 



Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy  do 

zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.: ,, Karpackie Centrum 

Turystyki Rowerowej” realizowanego w ramach współpracy transgranicznej 

INTERRGEG II Polska – Słowacja, Oś priorytetowa: Ochrona i Rozwój 

Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Obszaru Pogranicznego. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie uchwałę w 

sprawie upoważnienia Wójta Gminy  do zaciągnięcia zobowiązania na 

realizację projektu pn.: ,, Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej” 

realizowanego w ramach współpracy transgranicznej INTERRGEG II Polska 

– Słowacja, Oś priorytetowa: Ochrona i Rozwój Dziedzictwa Przyrodniczego 

i Kulturowego Obszaru Pogranicznego. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Tadeusz Gorgosz – Wysoka Rado, bardzo dziękuję za jednogłośne przyjęcie 

uchwały. To temat trudny, może nieco późno poruszany. W imieniu Zarządu jak i 

całej Rady bardzo serdecznie Wam dziękuje. Słuchając dzisiejszego porządku obrad 

i odnosząc się do jednego z punktów, chciałabym przeprosić Radnego Żarnowskiego 

za zaistniałą sytuację. Nie powinno tak być.  

 

Wygonik Kazimierz – Korzystając z okazji chciałem podkreślić, że my też mamy 

wykonane dwa projekty na budowę chodnika przy drodze powiatowej Dębowiec – 

Załęże w miejscowości Załęże. Proszę P. Wójta o przesłanie do Starostwa tych 

projektów przed tworzeniem budżetu na 2018 rok.  

 

O godz. 10.17 ogłoszono przerwę 

O godz. 10.33 wznowiono obrady Sesji 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Osieku 

Jasielskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Integracyjną w Osieku 

Jasielskim.  

 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, ta uchwała jest kontynuacją uchwały jaką 

podejmowaliśmy 31 marca tego roku. Nie wnosi niczego nowego. 



 

Sylwia Twardzik – Tak, jak powiedział P. Przewodniczący, to następstwo uchwały 

podjętej w  marcu br. Zgodnie z art. 117 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe, 

gminy są zobligowane do 30 listopada podjąć te uchwały stwierdzające 

przekształcenie z mocy prawa szkół sześcioklasowych w ośmioklasowe. Podjęliśmy 

również decyzję, by szkoły podstawowe integracyjne przekształcić w zwykłe szkoły 

podstawowe. Cały proces został uzgodniony z poszczególnymi placówkami. Mamy 

również swego rodzaju aprobatę ze strony Kuratorium Oświaty. Jest to dobry 

moment, ponieważ dyrektorzy placówek będą zobligowani do zmiany obowiązujących 

statutów. W związku z tym, że uchwały były na etapie uzgadniania w momencie 

wysyłki, chciałabym złożyć autopoprawkę. Proszę o wykreślenie w § 2 uchwał zapisu: 

,, zgodnie z granicami określonymi w uchwale”. Ponadto chciałabym zgłosić poprawkę 

w uchwale dotyczącej Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej – proszę uzupełnić 

w tytule uchwały imię placówki.  

 

Przewodniczący Rady – Jeśli nie ma pytań, poddaję pod głosowanie uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Osieku Jasielskim w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową Integracyjną w Osieku Jasielskim.  

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pielgrzymce.  

 

Przewodniczący Rady – Jeśli nie ma pytań, poddaję pod głosowanie uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Pielgrzymce. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

 

 

 



Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Świerchowej w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Świerchowej.  

 

Przewodniczący Rady – Jeśli nie ma pytań, poddaję pod głosowanie uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Świerchowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Świerchowej 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mrukowej w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mrukowej. 

 

Przewodniczący Rady – Jeśli nie ma pytań, poddaję pod głosowanie uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Mrukowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Mrukowej 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  Integracyjnej im. Św. 

Jana Kantego w Samoklęskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Św. 

Jana Kantego w Samoklęskach. 

 

Przewodniczący Rady – Jeśli nie ma pytań, poddaję pod głosowanie uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej  Integracyjnej im. Św. Jana Kantego w Samoklęskach 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Św. Jana Kantego w Samoklęskach. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława 



Kostki w Załężu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Stanisława 

Kostki w Załężu. 

 

Przewodniczący Rady – Jeśli nie ma pytań, poddaję pod głosowanie uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Załężu w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową im. Św. Stanisława Kostki w Załężu. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Zawadce Osieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii 

Konopnickiej w Zawadce Osieckiej. 

 

 

Przewodniczący Rady – Jeśli nie ma pytań, poddaję pod głosowanie uchwałę 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zawadce 

Osieckiej. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

AD. 7: Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały  Nr xxx/159//2017 

Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz 

zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

 

Wioletta Mikołajczyk odczytała wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w 

Osieku Jasielskim o obniżenie tygodniowego pensum dydaktycznego.  

 



Marek Kiełbasa – Czy we wniosku mamy wykazane o jaką obniżkę pensum 

wnioskuje P. dyrektor? 

 

Wioletta Mikołajczyk – Nie, we wniosku nie ma.  

 

Mróz Zbigniew – Pozostałe pensa dydaktyczne wskazane w uchwale pozostają bez 

zmian? 

 

Wioletta Mikołajczyk – Tak, pozostałe pensa pozostają bez zmian. 

 

Wójt – Rozmawialiśmy na ten temat kilka miesięcy temu. Nie udało się powołać 

zastępcy dyrektora, dlatego obecny dyrektor przejął wszystkie obowiązki. Jak 

wiadomo gimnazjum jest w trakcie wygaszania. Obecnie mamy dwie klasy. Za dwa 

lata gimnazjum wygaśnie i pozostanie 8-klasowa szkoła podstawowa. Rozmawiałem 

z P. Dyrektorem Ciurejem. Jest mu dosyć ciężko przy tej ilości godzin tygodniowego 

pensum, zarządzać całą placówką. W większości ościennych gmin powołano 

zastępców dyrektorów a pensum dydaktyczne dyrektora jest ustalone na różnych 

poziomach. Minimalna liczba godzin tygodniowego pensum to bodajże 6 godzin. 

Uważam, że z uwagi na brak zastępcy, powinniśmy obniżyć mu tygodniowe pensum, 

choć ostateczna decyzja należy do Wysokiej Rady. Podobne palcówki funkcjonują w 

Samoklęskach i Zawadce Osieckiej choć dyrektor z Osieka jest dodatkowo obciążony 

gimnazjum. Proszę Wysoką Radę, by wzięła to pod uwagę.  

 

Albin Wierdak – Czy w obecnym stanie prawnym P. Dyrektor może zatrudnić za 

miesiąc swojego zastępcę? 

 

Wójt – Myślę, że tak. To wszystko zależy od P. Dyrektora, który posiada własny 

budżet. Trzeba sobie zdawać sprawę również z tego, że obniżka pensum wiąże się z 

kosztami. Jeśli P. Dyrektor odda część swoich godzin, będzie je musiał przejąć jakiś 

inny nauczyciel, któremu trzeba za nie zapłacić.  

 

Wojdacz Piotr – Wysoka Rado, temat pensum P. Dyrektora była poruszana na 

posiedzeniu Komisji Budżetowej. W piśmie P. Dyrektora nie ma określonej ilości 

godzin o jaka wnioskuje, dlatego Komisja zaproponowała, by tygodniowe pensum 

ustalić na poziomie 8 godzin lekcyjnych. Jest nam trudno ocenić czy przy takiej ilości 

obowiązków jakie musi wykonywać P. Dyrektor zaproponowane pensum jest 



optymalne, ale Komisja opracowała swoją propozycję, o czym informuję Wysoką 

Radę.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Marek Kiełbasa – P. Skarbnik długi czas zajmowała się oświatą w naszej Gminie. 

Proszę powiedzieć czy praca P. Dyrektora, który prowadzi oddział przedszkolny, 

gimnazjum i szkołę podstawową jest aż tak obciążające i czy obniżka pensum do 8 

godzin będzie wystarczająca? Czy w sytuacji kiedy P. Dyrektor zatrudni swojego 

zastępcę będziemy mieć możliwość podwyższyć z powrotem jego pensum? 

 

Wioletta Mikołajczyk – Przejęcie czterech oddziałów gimnazjum spowodowało, że 

P. Dyrektor musi dodatkowo wykonywać obowiązki takie jak do tej pory P. Dyrektor 

Ciomcia. Doszło mu bardzo dużo dodatkowych zajęć.  

 

Marek Kiełbasa – Składam wniosek formalny o obniżenie P. Dyrektorowi  pensum 

do poziomu 6 godzin tygodniowo. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie wniosek formalny 

złożony przez Komisję Budżetową o obniżenie P. Dyrektorowi pensum do 8 godzin 

tygodniowo. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

2 Radnych było ,,ZA” 

2 Radnych było ,,Przeciw” 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie 

zmiany uchwały  Nr xxx/159//2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2017 

roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz zasad 

zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

 



Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1m3 odprowadzonych 

ścieków. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie dopłat do 1m3 odprowadzonych 

ścieków. 

 Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody w 

2018 roku. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody 

w 2018 roku. 

 Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 



Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

 

Wojdacz Piotr – Wysoka Rado, w najbliższym czasie będziemy musieli wrócić do 

tego tematu. Na Komisji Budżetowej przedstawiono nam zmiany jakie nastąpią w 

najbliższym czasie w związku ze zrzutem odpadów segregowanych i 

niesegregowanych. Podnieśliśmy stawkę za odbiór odpadów komunalnych, ale 

obawiam się, że to będzie o wiele za mało jeśli chodzi o przyszły rok.  

 

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

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

 

Tadeusz Zawisza – Wysoka Rado, są to działki w Osieku Jasielskim. Temat ten był 

poruszany na zebraniu wiejskim, na którym mieszkańcy zdecydowali, by nie 

sprzedawać tych działek: 99% było ,,za”, 1% ,,wstrzymał się od głosu”.  

 

Wojdacz Piotr – Jaka była frekwencja? 



 

Tadeusz Zawisza – Z tego co pamiętam, w zebraniu uczestniczyło około 27 osób. 

Bardzo proszę uszanować decyzję mieszkańców Osieka Jasielskiego w swoim 

postanowieniu. 

 

Wojdacz Piotr – Czym to było argumentowane? 

 

Tadeusz Zawisza – W Osieku Jasielskim sporo działek zostało sprzedanych dlatego 

w trosce o swoje dzieci, mieszkańcy podjęli decyzję o odmowie sprzedaży kolejnych 

nieruchomości. Decyzja została podjęta w trosce o przyszłość mieszkańców Osieka J.  

 

Daniel Żarnowski – Za 20 lat te działki mogą się do niczego nie nadawać.  

 

Tadeusz Zawisza – Nie wybiegajmy w aż taką przyszłość. Przedstawiłem opinię 

mieszkańców, którzy nie chcą dalszej sprzedaży działek.  

 

Janusz Brączyk – Jak może kilku mieszkańców podejmować decyzję za całą wieś? 

 

Marek Kiełbasa – Pan tego nie zmieni. Niezależnie od tego ilu mieszkańców 

uczestniczy w zebraniu, jest ono prawomocne.  

 

Tomasz Źrebiec – Nikt nikogo nie zmusi do przyjścia na zebranie wiejskie.  

 

Wójt – Uzasadnienie decyzji mieszkańców jakie przedstawił P. Sołtys nie jest dla 

mnie argumentem. Jeśli się organizuje zebranie wiejskie należy poinformować o tym 

wszystkich mieszkańców. Nie jest dla mnie argumentem, że taka decyzja zapadła w 

trosce o swoje dzieci, ponieważ ustawa mówi jasno i wyraźnie, że przetarg w takim 

przypadku nie może być ograniczony. Każdy może w nim wziąć udział i kupić daną 

działkę. Myślę, że istotniejszym argumentem było to, że w Osieku J. nic się nie robi. 

Takie głosy też się pojawiły, choć uważam, że to nieprawda. Pamiętać należy o 

jednym: wszystkie inwestycje są pokrywane ze środków ogólnego budżetu. Taka 

decyzja mieszkańców jest nie do przyjęcia, ponieważ ogranicza rozwój miejscowości 

i całej Gminy. Popatrzmy na tą całą sytuację pod kątem budżetu. Każdy z osobna 

chce cos realizować. Radny Kiełbasa był u mnie, ponieważ chcą sprzedać działki a 

środki przeznaczyć na remont Domu Ludowego. Rozumiem, że Osiek nie chce już nic 

u siebie realizować. Aktualnie w Osieku wykonujemy piękny plac przy stadionie. W 

przyszłym roku będziemy realizować kolejny projekt, do którego trzeba będzie wkład 



własny. Skąd wsiąść na to pieniądze?  Może niech się poskładają pozostałe 

miejscowości? W przeciwnym wypadku rezygnujemy z projektu. P. Skarbnik będzie 

miała na pewno ciężko zaplanować przyszłoroczny budżet, ale niektórym to pewnie 

będzie na rękę. Wysoka Rado, przed chwilą podjęliście uchwałę o zapewnieniu 

510.000 zł do budowy ścieżki rowerowej. Skąd mamy wziąć te środki? Niech ktoś 

czasem nie pomyśli, że ze sprzedaży działek. W tym roku sprzedaliśmy trzy działki. 

To kwota około 70.000 zł. Wysoka Rado, jeśli tak będziemy do tego podchodzić jak 

niektórzy Radni i Sołtysi to ja szczerze gratuluję. Oczywiście, może być okres 

stagnacji. Wszystko zarośnie krzakami. Za 5-10 lat będziemy to wszystko wycinać i 

ponosić dodatkowe koszty. Czy jest to gospodarcze? Czy nie będzie lepiej, gdy ktoś 

to kupi? Tym bardziej, że zmienia się ustawa. Teraz wybudować budynek będzie 

można tylko i wyłącznie w sąsiedztwie innego budynku.  Stworzyliśmy Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, by go realizować. Teraz przeczycie sami sobie. 

Mogę wyciągną z protokołów kto był wówczas ,,za” a kto ,,przeciw”. Teraz się Wam 

poglądy zmieniły? Po co będziemy sprzedawać budynki po wytwórni mas w Załężu? 

Po co tworzyć Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? Tam są inni Radni? 

Nie, chcą jedynie w ten sposób pomóc przy remoncie Domu Ludowego. To jest chyba 

logiczne. A w Osieku gdzie chyba najwięcej środków jest inwestowane, mamy 

negatywną decyzję mieszkańców. To nie jest ten sam Osiek co przed 2006 rokiem. 

Chyba jednak się trochę zmienił. Proszę Wysoką Radę, by zagłosować przyszłościowo. 

Każdemu Sołtysowi powinno zależeć na tym, by na zebranie wiejskie przychodziło jak 

największa liczba osób. Problem polega na tym, że nie wszyscy wiedzą o 

organizowanym zebraniu, które jest ogłaszane w sposób nieprawidłowy. Takie 

ogłoszenie można dać do księdza, wówczas byłoby o wiele większe zainteresowanie.  

 

Tadeusz Zawisza – W 2013 roku mieszkańcy zdecydowali o sprzedaży działek. Ze 

środków otrzymanych ze sprzedaży zaplanowali do realizacji 7 punktów. Żaden z  

nich nie został zrealizowany.  

 

Wójt – Proszę przytoczyć jaki? 

 

Zawisza Tadeusz – Niech Pan przytoczy jaki został zrealizowany. 

 

Wójt – Niech Pan przytoczy jaki nie został zrealizowany. 

 

Zawisza Tadeusz – Plac zabaw przy szkole w Osieku, klimatyzacja w Domu 

Ludowym, stoły na remizę. O tym decydowali mieszkańcy, nie ja. Żaden punkt nie 



został zrealizowany. Mieszkańcy się nie przychylą do tego, by działki zostały 

sprzedane. Poza tym chciałem dodać, że ogłoszenie o zebraniu zostało przekazane 

do księdza i wywieszone na każdej tablicy ogłoszeń.  

 

Przewodniczący Rady – Nawet dzisiaj Pan Wicestarosta podkreślił, że wiele 

pozytywnych zmian i inwestycji zauważył w Osieku J.  

 

Zawisza Tadeusz – Nikt temu nie zaprzecza. Rozmawiamy na temat sprzedaży 

działek.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

6 Radnych było ,,ZA” 

4 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU’’ 

4 Radnych było ,,PRZECIW” 

 

Tomasz Źrebiec – Proszę przeprowadzić głosowanie jeszcze raz.  

 

Przewodniczący Rady - Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

6 Radnych było ,,ZA” 

4 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU’’ 

4 Radnych było ,,PRZECIW” 

 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady 

Gminny Osiek Jasielski do składu Komisji Mieszkaniowej. 

 

Sylwia Twardzik  - Zgodnie z regulaminem  w sprawie zasad wynajmu lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek Jasielski, Wójt powołuje 

Komisję Mieszkaniową w drodze zarządzenia. W jej skład musi wchodzić trzech 

przedstawicieli Rady Gminy. Z uwagi na to, że dotychczasowy skład Komisji jest 

nieaktualny, przygotowano stosowną uchwałę. Do tej pory w skład Komisji jako 



przedstawiciele Rady Gminy wchodzili: Zdzisław Gumienny,  Stanisław Mastej i 

Danuta Czajkowska.  

 

Władysław Świątek – Gdzie znajdują się takie mieszkania na naszym terenie? 

 

Sylwia Twardzik – Chodzi głównie o lokale w Pielgrzymce.  

 

Tadeusz Gumienny – Radny Daniel Żarnowski 

 

Przewodniczący Rady -  Czy Radny Żarnowski wyraża zgodę? 

 

Daniel Żarnowski – Tak, wyrażam. 

 

Henryka Gumienna – Radny Janusz Brączyk 

 

Przewodniczący Rady -  Czy Radny Brączyk wyraża zgodę? 

 

Janusz Brączyk – Tak, wyrażam. Zgłaszam Radną Henrykę Gumienną 

 

Przewodniczący Rady -  Czy Radna Gumienna wyraża zgodę? 

 

Henryka Gumienna – Tak, wyrażam. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 

Rady Gminny Osiek Jasielski do składu Komisji Mieszkaniowej 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z radnym Rady Gminy Osiek Jasielski Panem: Danielem 

Żarnowskim przez pracodawcę: Starostę Jasielskiego z siedzibą w 38-200 

Jasło, ul. Rynek 18. 

 

 

Wojdacz Piotr – Składam wniosek formalny o nie wyrażenie zgody przez Radę 

Gminy w Osieku Jasielskim na rozwiązanie stosunku pracy z P. Danielem 

Żarnowskim. 

 

Przewodniczący Rady – Kto jest za przyjęciem wniosku Radnego Wojdacza o nie 

wyrażenie zgody przez Radę Gminy w Osieku Jasielskim na rozwiązanie stosunku 

pracy z P. Danielem Żarnowski? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Osiek Jasielski Panem: 

Danielem Żarnowskim przez pracodawcę: Starostę Jasielskiego z siedzibą w 

38-200 Jasło, ul. Rynek 18. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu 

Gminy Osiek Jasielski w 2017r. Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. 

 

Wójt – Pierwszy wniosek Dyrektor szpitala złożył w kwietniu, jednak nie udzieliliśmy 

im dofinansowania. Byliśmy jedyną Gminą, która nie udzieliła żadnego wsparcia 

finansowego. Pan Dyrektor bardzo prosił, by przekazać choć 1 zł w przeliczeniu na 1 

mieszkańca na realizację zadania, które szpital wykonuje przy udziale środków z 

funduszy pomocowych. P. Skarbnik stanęła na wysokości zadania i znalazła potrzebne 

środki dlatego prosiłbym o udzielenie tego wsparcia.  

 

 

Piotr Wojdacz  - Temat ten był poruszany na Komisji Budżetowej, która pozytywnie 

się do niego odniosła i postanowiła solidarnie z innymi gminami, wspomóc szpital w 

realizacji tego zadania.  

 



Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z 

budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2017r. Szpitalowi Specjalistycznemu w 

Jaśle 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 23. 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 – Wysoka Rado, w uchwale budżetowej Gminy Osiek 

Jasielski na 2017 rok zostały wprowadzone następujące zmiany: 

1) po stronie dochodów mamy zwiększenie o kwotę 138.080,71 zł, które 

wynika z: 

- otrzymania dotacji celowej w postaci promesy na remont drogi w Zawadce 

Osieckiej, 

- otrzymania 56.000 zł na zakup tablic w ramach programu rządowego ,,Aktywna 

tablica” dla czterech szkół,  

- zwiększenia środków o kwotę 2.080,71 zł w dziale: Rodzina z przeznaczeniem na 

sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w GOPS w Osieku J.  

2) po stronie wydatków mamy zwiększenie o kwotę 138.080,71 zł, które wynika 

ze wzrostu dochodów oraz przesunięć pomiędzy paragrafami, które są 

spowodowane złożeniem przez dwa sołectwa wniosków o zmianę przeznaczenia 

środków stanowiących fundusz sołecki na 2017 rok. Jest to Świerchowa oraz Osiek 

Jasielski. Pozostałe zmiany mają charakter kosmetyczny.  

W związku z tym, że zaproponowany został Państwu projekt uchwały przekazujący 

dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle pojawiła się zmiana w załączniku nr 

1 do uchwały budżetowej wskazująca na zwiększenie dotacji dla jednostek sektora 

finansów publicznych. Zmianie uległ również załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 

obejmujący zmianę w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu 

Komunalnego na 2017 rok. 



 

Wojdacz Piotr  - Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie wszystkie 

zaproponowane zmiany.  

 

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. 24 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 25 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Wygonik Kazimierz – Wysoka Rado, w związku z tym, że zostaje nam z funduszu 

sołeckiego niewykorzystana kwota, chcieliśmy prosić o przeznaczenie około 10.000 

zł na zagospodarowanie placu po ,,starym sklepie” i stworzenie tam parkingu.  

 

Władysław Światek – Czy usunięcie z nazw szkół wyrażenia: ,, integracyjna” nie 

będzie miało żadnego znaczenia ani wpływu na możliwości korzystania z tych 

palcówek przez chociażby dzieci niepełnosprawne? Podjęliśmy dzisiaj uchwałę o 

sprzedaży mienia komunalnego wbrew opinii zebrania wiejskiego. Mam nadzieje, 

że w końcu Wojewoda rozstrzygnie czy opinia mieszkańców w tej sytuacji jest 

wiążąca czy nie.  

 

Sylwia Twardzik – Odpowiadając Panu na postawione pytanie dotyczące szkół 

wyjaśniam, że te placówki nie spełniają wymogów jakim powinna odpowiadać 



placówka integracyjna i jakie wynikają z przepisów prawa a dyrektorzy mają tego 

świadomość. 

 

Sekretarz Gminy - Sylwia Twardzik poinformowała Wysoką Radę o tym, 

że wszystkie osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych 

wywiązały się z tego obowiązku, nie było oświadczeń złożonych po 

terminie a nieprawidłowości, które się pojawiły zostały wyjaśnione. 

 

Skarbnik Gminy – Wioletta Mikołajczyk przekazała Wysokiej radzie 

informację o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Osiek 

Jasielski za rok szkolny 2016-2017 

 

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

Nie ma  

Obrady Sesji zakończono o godz. 11.38 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 

 

 

 

 


