
 

Protokół Nr XLI/2018 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia  26 stycznia 2018 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XLI Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski dokonał Przewodniczący 

Rady Gminy Osiek Jasielski: P. Daniel Socha witając wszystkich obecnych Radnych, 

sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz oraz P. Skarbnik. 

 

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. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski  

3. Daniel Socha – Mrukowa 

4. Danuta Czajkowska – Mrukowa  

5. Piotr Wojdacz – Samoklęski 

6. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski  

7. Władysław Świątek - Czekaj 

8. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

9. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

10.Kazimierz Wygonik – Załęże 

11.Stanisław Mastej – Załęże  

12.Zbigniew Mróz – Świerchowa 

13.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

14.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

 

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. Marek Kiełbasa - Świerchowa 

 

 

 

 



 

 

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. Sylwia Twardzik – Sekretarz Gminy 

6. Wioletta Mikołajczyk – Skarbnik Gminy 

                                                                                                                           

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 Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Osiek Jasielski. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek 

Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka – 

Pielgrzymka” 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek 

Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski – Brzezowa – 

Kąty w miejscowości Samoklęski”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski 

na rok 2018 Nr XL/229/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017r. 

10. Interpelacje radnych. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie Sesji. 

 



 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są wnioski o zmianę dzisiejszego 

porządku obrad? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie przedstawiony porządek obrad 

Kto jest za jego przyjęciem? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

 

Ad. 4: Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

 

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

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

13 Radnych było ,,ZA” 

 

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 

 

 

O godz. 10.37 do obrad sesji dołączył radny Marek Kiełbasa 

 



Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski. 

 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado program nie uległ zmianie w stosunku 

do tego, który obowiązywał w roku poprzednim.  

Jeśli nie ma pytań, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Osiek Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 

budżetu Gminy Osiek Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka – Pielgrzymka” 

 

Mikołajczyk Wioletta – Wysoka Rado, 5 stycznia br. do tutejszego Urzędu 

Gminy wpłynęły pisma, których nadawcą jest Powiat Jasielski. Pisma dotyczyły 

udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne polegające na budowie 

chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1879R: Zawadka Osiecka – Pielgrzymka 

oraz Nr 1895R Samoklęski – Brzezowa – Kąty. Kwota pomocy to 30.000 zł na 

każdą z tych inwestycji. Uchwały zostały przygotowane na podstawie złożonych 

wcześniej deklaracji i są odpowiedzią na pisma jakie dotarły do nas z Powiatu.  

 

Mróz Zbigniew – Wiadomo ile wydaje Powiat na realizację tych inwestycji? 

 



Wioletta Mikołajczyk – Na chwilę obecną nie potrafię odpowiedzieć na to 

pytanie. Sprawa ,,ciągnęła się” prawie rok więc  niejednokrotnie padały różne 

kwoty. Nie mam informacji na jakim poziomie ustalono ostateczną jej wysokość.  

 

Wójt – Ta sprawa wertuje się już od zeszłego roku. Nie raz przedstawialiśmy 

pisma kierowane do Wójta lub Rady Gminy zen strony Starostwa Powiatowego. 

Pierwsze pisma dotyczyły odcinka chodnika w Samoklęskach. Jak pamiętamy, 

projekt chodnika został przez nas wykonany jednak poprzedni zarząd odłożył go 

na półkę. Sprawa została wznowiona. Podjęto decyzję, że koszt całego chodnika 

jest zbyt wysoki, dlatego inwestycja zostanie wykonana etapami. Chodnik w 

Samoklęskach zostanie wykonany na odcinku od skrzyżowania do budynku 

szkoły. Drugi chodnik będzie realizowany w Pielgrzymce od skrzyżowania w 

stronę kościoła. Tu jest około 500 m chodnika. Czy planowany jest remont innych 

dróg powiatowych? Takie pytanie trzeba zadać albo zarządowi albo P. Staroście. 

Na dzień dzisiejszy budowane będą chodniki w dwóch wspomnianych wcześniej 

miejscowościach: Samoklęskach i Pielgrzymce. Po podjęciu uchwał zostanie 

spisane stosowne porozumienie.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka – Pielgrzymka”. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

 

 

 

 



 

Ad. 8 . Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 

budżetu Gminy Osiek Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1895R Samoklęski – Brzezowa – Kąty w miejscowości 

Samoklęski”. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1895R Samoklęski – Brzezowa – Kąty w miejscowości 

Samoklęski”. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad.  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Osiek Jasielski na rok 2018 Nr XL/229/2017 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 28 grudnia 2017r. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę P. Skarbnik o zabranie głosu i zreferowanie 

uchwały. 

 

Wioletta Mikołajczyk – W przekazanej Wysokiej Radzie autopoprawce uchwały 

budżetowej na 2018 rok w § 1 zawarłam zmiany dotyczące zapisu wysokości i 

kwot rezerwy na wydatki czyli zapisu § 8 uchwały budżetowej zgodnie z 

wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ma to odzwierciedlenie w 

dokonanych zmianach w dziale: 754758. Ponadto w planie wydatków dokonano 

przeniesień pomiędzy paragrafami: w dziale: 600: transport i łączność są zawarte 

zmiany związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego. 



Kolejna zmiana dotyczy pisma Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego  

w Powiecie Jasielskim informujące o obniżeniu składki członkowskiej na rok 2018 

dla naszej Gminy. Dokonano także niezbędnych zmian w dziale: 750: 

administracja oraz dziale: 801 dotyczącym szkolnictwa dokonano wydzielenia 

środków na nowe rozdziały, które związane są z odzwierciedleniem realizacji 

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży. Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 

852: pomoc społeczna oraz dziale: 855: rodzina, które wynikają z zadań, które 

będziemy realizować. W związku z przekazaniem pomocy finansowej Powiatowi 

Jasielskiemu został zaktualizowany załącznik Nr 1, który zawiera zestawienie 

planowanych kwot w 2018 roku.  

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Osiek Jasielski na rok 2018 Nr XL/229/2017 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 28 grudnia 2017r. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 10 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 11 Wolne wnioski i zapytania.  

 

Wójt – Chciałbym poruszyć na dzisiejszej Sesji temat drogi w Mrukowej, który 

ciągnie się od lat. P. Sekretarz informowała jaki zapadł wyrok w tej sprawie. 

Zastanawiam się jaką drogę dalej obrać. Radni oraz Sołtys z Mrukowej potwierdzili 

ustnie, by realizować to postanowienie sądowe. Chciałbym jednak, by o dalszych 

krokach zdecydowała cała Wysoka Rada. Więcej na ten temat wyjaśni P. mecenas, 

który dołączył do dzisiejszych obrad.  



 

Mecenas – W sytuacji naruszenia prawa własności należy zacząć  przede 

wszystkim od wezwania właściciela gruntu, który naruszył to prawo do usunięcia 

ogrodzenia oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem. To jest tzw. wezwanie 

przedsądowe, od którego, uważam, należy zacząć ustalając odpowiedni termin. 

Biorąc pod uwagę wartość przedmiotu sprawy należy wnieść opłatę, która wynosi 

5% tej wartości a więc będzie w granicach kilkudziesięciu złotych. Jeśli wcześniej 

było przeprowadzone postępowanie o rozgraniczenie, sąd zapewne nakaże 

usunięcie tego ogrodzenia wyznaczając odpowiedni termin. Jedyną drogą jaką 

może obrać ta osoba to wniesienie sprawy o zasiedzenie. 

 

Sylwia Twardzik -  Taki wniosek został już złożony. Mamy prawomocny wyrok 

sądu w tej sprawie.  

 

Mecenas – W takiej sytuacji, sprawa jest oczywista.  

 

Wójt – jest Pan pewny, że występując do sądu o rozbiórkę ogrodzenia 

wyegzekwujemy to? 

 

Mecenas -  Jedna sprawa to uzyskanie orzeczenia sądowego a druga to egzekucja. 

W takiej sytuacji to czynność zastępowalna. Jeśli osoba nie dostosuje się do 

wyroku nakazującego rozebranie ogrodzenia, gmina zleca jego usunięcie na koszt 

osoby, która do tego była zobligowana.  

 

Wójt – Proszę Wysoką Radę o decyzję. Boję się, by nie ciągło się to przez kolejne 

20 lat.  

 

Wygonik Kazimierz – Jakie zdanie na ten temat mają mieszkańcy Mrukowej? 

 

Bors Marian – Mieszkańcy chcą, by ogrodzenie zostało usunięte.  



 

Świątek Władysław – Nie chcę mieszać się w sprawy mieszkańców Mrukowej, 

ale gdyby sprawa dotyczyła Czekaja na pewno wszyscy dążyliby do tego, by jak 

najszybciej ją rozwiązać i doprowadzić do końca. Poza tym ta zajęta nieruchomość 

stanowi drogę. Tam mieszkają ludzie. Poza tym 0,5 m nieruchomości stanowiącej 

drogę to bardzo dużo.  

 

Daniel Socha – Większość mieszkańców jest za tym, by  doprowadzić sprawę do 

końca i ją wreszcie rozwiązać. Wszyscy pytają co z tą drogą, tyle lat się ciągnie.  

 

Wójt – Czy mieszkańcy na pewno wiedzą jak wyszła ostatecznie ta granica po 

ostatnim rozgraniczeniu? 

 

Przewodniczący Rady -  Sprawa była poruszana na ostatnim zebraniu wiejskim. 

Mieszkańcy wiedzą o tym, że granica przebiega w taki sposób , choć Ci najstarsi 

burzą się, że powinno tak naprawdę droga była o wiele szersza. Chodzi tu również 

o to, by nikt nie czuł się tu ponad prawem dlatego należy tą sprawę jak najszybciej 

rozwiązać.  

 

Bors Marian – Czy budując ogrodzenie należy odstąpić od drogi gminnej? 

 

Mecenas – W swojej granicy.  

Obrady Sesji zakończono o godz. 11.05 

Protokołowała: Monika Władyka 

 

 

 

 

 



 


