
 

Protokół Nr XLIII/2018 

z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia  8 marca 2018 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XLIII. Sesji Nadzwyczajnej 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. 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 – 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. 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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Gminy Osiek Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania 

obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 1880R  Załęże – Wola 

Dębowiecka – Dębowiec  w km 0036 – 0+386 

5. 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 2017 r. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. 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 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 

budżetu Gminy Osiek Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na realizację 

zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 1880R  Załęże 

– Wola Dębowiecka – Dębowiec  w km 0036 – 0+386. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł. Jest to kwota przeznaczona na 

remont odcinka drogi powiatowej Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec.  

 

Wójt – Wysoka Rado, tematy poruszane na dzisiejszej sesji wynikły bardzo 

szybko, dlatego bardzo dziękuję za zwołanie dzisiejszej sesji nadzwyczajnej w tak 

krótkim terminie. Rozmawiałem z P. Adamem Pawlusiem ze Starostwa 

Powiatowego w Jaśle, który stwierdził, że jest po przetargu na remont drogi 

powiatowej relacji Dębowiec – Wola Dębowiecka. Chodzi tu o odcinek od ronda w 

Załężu w kierunku Woli Dębowieckiej do granicy gmin. Powiatowi bardzo zależy, 

by ten odcinek drogi był także wyremontowany. Zaproponowano nam dotację w 

wysokości 50.000 zł, ale udało mi się ją ,,zbić” do kwoty 30.000 zł. Proszę Wysoką 

Radę o podjęcie tej uchwały. Wyremontowana droga będzie w głównej mierze 

służyć mieszkańcom Załęża, ale chyba wszystkie miejscowości naszej Gminy 

korzystają z tego odcinka. Ponadto chciałem  podkreślić, że P. Starosta zapewnił, 

że droga Osiek Jasielski – Nowy Żmigród jest ujęta do remontu ze środków 

powodziowych i jest duża nadzieja, że zostanie zrealizowana w tym roku. Droga 

jest aktualnie w krytycznym stanie.  

 

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 obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 

1880R  Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec  w km 0036 – 0+386. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 



 

Ad 5. 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 2017 r. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Wysoka Rado, projekt jaki został Państwu 

przedstawiony zawiera zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

Uchwała zawiera zmiany w par. 7 w uchwale budżetowej na rok 2018 a także 

zmiany załącznika nr 1. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków mamy 

zwiększenie w kwocie 130 zł. Po stronie dochodów mamy zmianę spowodowaną 

przez pismo Wojewody w sprawie przeznaczenia środków na Kartę Dużej Rodziny. 

Inne zmiany są spowodowane złożeniem przez sołectwo Pielgrzymka wniosku o 

zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego, który został przeznaczony na 

remonty dróg oraz kultywowanie tradycji gminnych. Pozostałe zmiany są 

związane z wnioskiem jaki Gmina złożyła jeszcze końcem 2016 roku. 

Otrzymaliśmy decyzję pozytywną i wniosek przeszedł pozytywną weryfikację . 

Aby przystąpić do realizacji przedsięwzięcia należało zabezpieczyć środki na jego 

realizację.  

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 2017 r. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 11. Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

 



Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Władysław Świątek – Mamy w funduszu sołeckim zaplanowane 600,00 zł na 

zawieszenie jednej lampy ulicznej. W jaki sposób rozpocząć całą procedurę? 

 

Wójt – Jeśli na słupie jest podciągnięta linka to chyba nie będzie żadnego 

problemu.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne wnioski? 

 

Wójt – Proszę P. Sekretarz o zreferowanie spraw związanych ze skargami 

złożonym i przez Sołtysa Zawiszę i Sołtysa Kiełbasę.  

 

Sylwia Twardzik -  W dniu 31 października 2017 roku Rada Gminy w Osieku 

Jasielskim podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości w miejscowości Osiek Jasielski. P. Sołtys Zawisa złożył skargę na 

uchwałę do Wojewody Podkarpackiego jeszcze na etapie legalizacji uchwały. W 

związku z tym Wojewoda Podkarpacki wezwał nas do złożenia wyjaśnień. 

Stosowne wyjaśnienia wraz z dokumentacją zostały złożone po czym Wojewoda 

je zaakceptował i zatwierdził uchwałę. P. Sołtys złożył pismo do 

Przewodniczącego Rady, by podjąć inicjatywę mającą na celu uchylenie 

przedmiotowej uchwały. Jednak przepis na który P. Sołtys się powoływał został 

uchylony. Przewodniczący rady poinformował P. Sołtysa, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa Rada Gminy nie jest zobowiązana do 

ustosunkowania się do wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W związku z 

tym, P. Sołtys złożył skargę na uchwałę Rady Gminy do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego.  23 lutego WSA wydał postanowienie w tej sprawie o 

odrzuceniu skargi P. Sołtysa. W związku z powyższym sprzedaż działek w Osieku 

Jasielskim została wstrzymana. Nie rozpoczynaliśmy żadnej procedury w tym 

zakresie. Aktualnie czekamy na zwrot akt. Druga sprawa dotyczy miejscowości 

Świerchowa. Zebranie wiejskie wsi Świerchowa podjęło uchwałę o przeznaczeniu 

kwoty 7.154 zł na zakup i montaż zmywarki do kuchni do Domu Ludowego. W 

związku z tym, że uchwała nie była realizowana przez Urząd Gminy, P. Sołtys 



złożył pismo o realizację tej uchwały bądź w przypadku odmowy jej realizacji o 

przedstawienie sprawy na obradach Sesji Rady Gminy. Rada podjęła stosowną 

uchwałę odrzucając realizację uchwały zebrania wiejskiego wsi Świerchowa. P. 

Sołtys złożył za pośrednictwem Wójta, skargę na uchwałę Rady Gminy do WSA. 

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpis postanowienia, od którego również 

przysługuje skarga kasacyjna, o odrzuceniu skargi.  

 

Wójt – Myślę, że było to naszym obowiązkiem, by przedstawić Wysokiej Radzie 

jak zakończyły się obie sprawy. Nie wiem czy P. Sołtysi będą dalej składać 

kasację, ale mają takie prawo. Uważam, że nie było to potrzebne nie tylko 

mieszkańcom, ale również nam, gdyż wstrzymuje naszą działalność i opóźnia 

realizację pewnych zadań.  

 

Marek Kiełbasa – WSA odrzucił moją skargę, ale tylko dlatego, że sołtys nie 

może złożyć takiej skargi. Mogę ją złożyć jako mieszkaniec, indywidualna osoba. 

WSA nie wyjaśnił natomiast czy możemy egzekwować realizację podjętej uchwały 

zebrania wiejskiego.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma  

Na tym zakończono obrady Sesji 

 

 

Protokołowała: Monika Władyka 

 

 


