
 

Protokół Nr XLIV/2018 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia  29 marca 2018 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XLIV. 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  15 

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.Marek Kiełbasa - Świerchowa 

14.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

15.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

 

 

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

1. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski 

2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski 

3. Marian Bors – sołtys wsi Mrukowa 



4. Pykosz Mariusz - Wójt Gminy 

5. 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 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 w podziału Gminy Osiek Jasielski na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na 

stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2018” 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXVIII/207/2017 Rady 

Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 października 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. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/240/2018 Rady 

Gminy Osiek Jasielski z dnia 8 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na 

realizację zadania obejmującego prze budowę drogi powiatowej Nr 1880 R 

Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec w km 0+036 – 0+386. 

11.Interpelacje radnych. 

12.Wolne wnioski i zapytania. 



13.Zakończenie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, dokumentacja wysłana do Państwa 

zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim z realizacji 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Osiek Jasielski 

w 2017 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań, które proponuje umieścić 

w dzisiejszym porządku obrad po pkt: ,, Informacja Wójta  z wykonania uchwał  

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

Czy są jeszcze jakieś  wnioski o zmianę porządku obrad? 

 

Wójt – Proszę o dołożenie do porządku obrad uchwały sprawie zmiany Uchwały 

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

Jasielski z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana ta jest podyktowana podpisaniem 

umowy na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej 

Gminy w sprzęt medyczny. Jest to kwota 22.745,25 zł. 

 

Przewodniczący Rady – Myślę, że wprowadzimy ją jako pkt.12. po pkt.: ,, 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/240/2018 Rady Gminy 

Osiek Jasielski z dnia 8 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 

budżetu Gminy Osiek Jasielski dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania 

obejmującego prze budowę drogi powiatowej Nr 1880 R Załęże – Wola 

Dębowiecka – Dębowiec w km 0+036 – 0+386”  

 

 

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

dzisiejszego porządku obrad? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie zmieniony porządek obrad 

Kto jest za jego przyjęciem? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad. 4: Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado zarówno protokół z Sesji Nr XLII/2018 jak 

i z sesji XLIII/2018 były umieszczone w BIP-ie. Były także dostępne w Urzędzie 

Gminy w biurze obsługi Rady Gminy.  

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z  Sesji Nr XLII/2018? 



Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr XLII/2018? 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

13 Radnych było ,,ZA” 

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

 

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z  Sesji Nr XLIII/2018? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr XLIII/2018? 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

13 Radnych było ,,ZA” 

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

 

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 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim z 

realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 

Gminie Osiek Jasielski w 2017 roku. 

 

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

Nie ma  

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

 



Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania bądź uwagi do niniejszej 

uchwały? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie podziału Gminy Osiek 

Jasielski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

13 Radnych było ,,ZA” 

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 

 

Mróz Zbigniew – Wysoka Rado, wnioskuję o powołanie komisji wyborczej w 

Świerchowej a dlaczego, myślę, że nie musze tego specjalnie tłumaczyć. Nie 

spowoduje to żadnych zmian w pozostałych wsiach a ułatwi dostęp mieszkańcom 

wsi Świerchowa do lokalu wyborczego. Miejscowość Świerchowa jest jedynym 

sołectwem, które nie posiada  lokalu wyborczego a liczba mieszkańców 

przekracza 500 osób.  

 

Wójt – Nowelizacja Kodeksu Wyborczego wprowadziła możliwość zwiększenia 

liczby stałych obwodów głosowania czyli lokali wyborczych. Trzeba jednak mieć 

na uwadze to, że co najmniej 50% lokali musi być przystosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Aktualnie mamy trzy takie lokale: w Załężu, 

Pielgrzymce i Osieku Jasielskim. Mogliśmy zwiększyć ilość lokali wyborczych 

zachowując warunek 50% lokali wyborczych dostostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Postanowiliśmy utworzyć dodatkowy obwód głosowania w 

miejscowości: Mrukowa. Sporządzony projekt podziału gminy na obwody 

głosowania został zatwierdzony przez Komisarza Wyborczego w Krośnie.  Jestem 

oczywiście za tym, by utworzyć dodatkowy lokal wyborczy w Świerchowej, ale 

nie wiem czy uzyskamy akceptację Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie. 

Chciałem jeszcze podkreślić, że nie musieliśmy podejmować uchwały w sprawie 

podziału gminy na obwody głosowania na dzisiejszej sesji, choć większość gmin 



właśnie tak robi. Do końca marca  mamy obowiązek przyjąć uchwałę w sprawie 

podziału gminy na okręgi wyborcze a na obwody mamy czas 30 dni od przyjęcia 

ww. uchwały. Włączyłem uchwałę w porządek obrad Sesji, ale moglibyśmy 

spróbować  zawnioskować o lokal wyborczy w Świerchowej. Musimy jeszcze wziąć 

pod uwagę to, że jeśli powstanie lokal wyborczy w Świerchowej, będzie musiał 

jednocześnie zostać przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Radni 

ze Świerchowej musieli by się zadeklarować, że wykonają podjazd. Decyzja 

należy do Wysokiej Rady, choć wszystko zależy od opinii Komisarza Wyborczego 

w Krośnie.  

 

Mróz Zbigniew – Deklarujemy się, że jeśli powstanie lokal wyborczy w 

Świerchowej, przystosujemy go do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

Kiełbasa Marek – Czy ilość lokali wyborczych przystosowanych do osób 

niepełnosprawnych jest uzależniona od ilości takich osób zamieszkałych na ich 

terenie? 

 

Wójt – Jedno z drugim nie ma żadnego związku. Warunek, który musi być 

spełniony to minimum 50 lokali wyborczych na terenie danej Gminy ma być 

przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Starając się o dodatkowy 

lokal w Świerchowej musimy złożyć stosowny wniosek u Komisarza Wyborczego 

w Krośnie. To od jego decyzji zależy czy utworzymy dodatkowy obwód 

głosowania.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, na tą chwilę możemy albo wycofać 

uchwałę z porządku dzisiejszych obrad i złożyć kolejny raz wniosek o dodatkowy 

obwód głosowania do Komisarza Wyborczego w Krośnie lub głosować nad 

uchwałą w postaci w jakiej trafiła na dzisiejszą Sesję.  

 

Mróz Zbigniew – Nie ma co dłużej dyskutować. Jeśli Wysoka Rada wyraża 

zgodę, wycofajmy uchwałę z porządku obrad dzisiejszej Sesji i złóżmy wniosek o 

utworzenie dodatkowego obwodu głosowania w Świerchowej. Uchwała trafi pod 

obrady na następnej Sesji.  

 

Przewodniczący Rady – Poddaję wniosek o wycofanie z porządku obrad 

uchwały w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 



14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”.  

 

AD. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2018”.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania, wnioski, uwagi odnoszące się do 

uchwały? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia ,,Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2018”. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr 

XXXVIII/207/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 października 

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. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, dyrektor Szkoły Integracyjnej  

w Samoklęskach oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Zawadce Osieckiej zwrócili się  

z prośbą o obniżenie obwiązującego pensum z 12 do 8 godzin. Po sporządzeniu 

tej uchwały wpłynęły jeszcze dwa pisma w tej sprawie: od P. Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Mrukowej oraz P. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Załężu.  

Dyrektorzy wnioskują o obniżenie pensum do poziomu 12/18.  

 

Marek Kiełbasa – Czy w Zespole Szkół Integracyjnych w Osieku J. jest już 

zastępca dyrektora?  

 



Przewodniczący Rady – Na chwilę obecną nie ma, z tym, że P. Dyrektor z 

Osieka J. ma już obniżone obwiązujące go pensum. Chodzi tu o dyrektorów z 

większych szkół: Zawadki Osieckiej i Samoklęsk oraz z mniejszych placówek: z 

Mrukowej oraz Załęża.  

 

Marek Kiełbasa – Mamy wniosek dyrektora z Osieka Jasielskiego, który 

zarządza szkołą podstawową, gimnazjum i przedszkolem oraz wnioski dyrektorów 

z Zawadki Osieckiej i Samoklęsk, którzy mają takie samo pensum a różnica w 

ilości obowiązków między poszczególnymi placówkami jest znacząca. Mamy 

również dyrektorów, którzy zwracają się o obniżenie godzin z poziomu 17/18 do 

poziomu 12/18.  

 

Przewodniczący Rady – Z wnioskiem zwraca się Mrukowa i Załęże.  

 

Marek Kiełbasa -  Nie mamy żadnego rozeznania co do obowiązków 

poszczególnych dyrektorów. Jedni chcą obniżki pensum, inni nie chcą. 

Podejmując decyzje o obniżenie pensum dla jednych dyrektorów, bylibyśmy 

niesprawiedliwi w stosunku do tych, którzy nie złożyli wniosku. Może zaprosimy 

wszystkich na jedną z najbliższych sesji i pozwolimy im się wypowiedzieć na ten 

temat?  

 

Wójt – Temat ciężki. Nie chcę być niegrzeczny bo mamy okres przedświąteczny, 

ale ktoś tu się wycofał z prac w Komisji Oświatowej. Bał się Pan 

odpowiedzialności? 

 

Marek Kiełbasa – Nie mam czasu.  

 

Wójt – Wysoka Rado, przyjęliśmy i uchwałę w sprawie obniżeni a pensum dla P. 

Ciureja – Dyrektora Zespołu Szkół w Osieku J. Ilość godzin jaka go obowiązuje 

na tą chwilę to osiem godzin. P. Dyrektor jest zadowolony. Nie zgłasza, że ma 

jakiekolwiek problemy. Ma dobrą kadrę. Wszystko jest na dobrej drodze, by tak 

pozostało.  W 2019 roku odejdzie jedna klasa gimnazjum. W szkołach: w 

Zawadce Osieckiej oraz Samoklęskach dochodzi jeden oddział, ponieważ 

dochodzą ósme klasy. Pamięta Wysoka Rada jak analizowaliśmy ten temat w 

stosunku do placówek w ościennych gminach. Jedni dyrektorzy mają to pensum 

niższe, inni wyższe. Jutro o godz. 8.00 będę miał spotkanie z dyrektorami na 

temat arkuszy organizacyjnych. Nie ukrywam, że najbliższy rok od września 



będzie bardzo ciężki szczególnie dla placówki w Osieku J. W tej chwili mamy 

wygaszane gimnazjum i mamy niestety problem z nauczycielami. Mój wniosek 

jest taki, by obniżyć dyrektorom ilość pensum o jaką wnioskują. Dochodzi im 

jeden oddział. Moja prośba jest taka, by Wysoka Rada przyjęła tą uchwałę. Od 

września br. nic się nie zmieni w tych szkołach. Dochodzą ósme klasy i tak już 

pozostanie. Pisma dyrektorów mniejszych szkół wpłynęły do nas po sporządzeni 

u i wysłaniu uchwały, dlatego nie są w niej ujęte. Moglibyśmy je wprowadzić, ale 

pamiętać należy, że wszystkie tego rodzaju zmiany wiążą się z kosztami. 

Zasadnym byłoby pytanie o placówki, które nie złożyły wniosku o obniżkę 

pensum. Dlaczego tego nie zrobiły? Odłóżmy wnioski z tych mniejszych placówek 

na kolejną Sesję. Jest jeszcze na to czas. Przełóżmy tą dyskusję na późniejszy 

termin tym bardziej, że żaden z dyrektorów z tych mniejszych placówek nie 

rozmawiał ze mną osobiście na ten temat. Jeśli wyrażą taką chęć na pewno 

będziemy dyskutować. Trzeba się zastanowić czy pensum wynoszące 17 godzin 

w tych małych szkółkach to jednak nie za dużo.   

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  Nr 

XXXVIII/207/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 października 

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.11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/240/2018 

Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 8 marca 2018r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski dla Powiatu 

Jasielskiego na realizację zadania obejmującego przebudowę drogi 

powiatowej Nr 1880 R Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec w km 

0+036 – 0+386. 

 

Wioletta Mikołajczyk -  22 marca br do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęło 

pismo z Powiatowego zarządu Dróg z prośbą o dokonanie zmiany w uchwale jaka 

Wysoka Rada podjęła 8 marca br. Zmiana miałaby polegać na zastąpieniu 

wyrażenia w nazwie zadania: ,,przebudowa drogi” na ,,remont drogi”. Pozostałe 

zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  Nr 

XLIII/240/2018 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 8 marca 2018r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski 

dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania obejmującego 

przebudowę drogi powiatowej Nr 1880 R Załęże – Wola Dębowiecka – 

Dębowiec w km 0+036 – 0+386. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 12 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. 

 

Wioletta Mikołajczyk – W Rzeszowie została podpisana umowa z Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Funduszu Sprawiedliwości pomiędzy 

przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości a Wójtem Gminy Osiek Jasielski. W 

ramach tej umowy Gmina otrzyma środki w wysokości: 22.745,25 zł w postaci 

dotacji celowej. Tuż po świętach zostaną podjęte dalsze działania w zakresie 

zakupu wyposażenia urządzeń medycznych dla jednostek OSP. Wkład własny 

Gminy to 1 % całkowitej wartości zadania. Jest to kwota 229,75 zł. Jest jeszcze 

jedna zmiana polegająca na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami. 

Pojawia się paragraf 443 i służy do zapłaty opłat za pobory wody od Wód Polskich. 



Na dzień dzisiejszy wpłynęło kilka opłat zarówno za pobory wody jak i za ścieki. 

Jest to nowy wydatek stąd pojawił się nowy paragraf.  

 

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.  

 

 

Przewodniczący Rady – P. Skarbnik wspomniała o środkach dla jednostek OSP. 

Tak naprawdę wnioskowaliśmy o wiele więcej urządzeń, jednak nie wszystko nam 

,,przeszło”. 

 

Ad. 13. Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

 

Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Kiełbasa Marek – Czy wiadomo coś bardziej szczegółowego na temat instytucji 

Wód Polskich?  

 

Wioletta Mikołajczyk - Na dzień dzisiejszy takie opłaty wpłynęły do tutejszego 

Urzędu Gminy. My również jesteśmy zobowiązani to uiścić i zapłacić. Na pewno 

jest to nowa instytucja, która dopiero rozwija swoją działalność. Na razie wiemy 

jedynie tyle co mówi ustawa a praktyka przyniesie wiedzę na ten temat w 

przyszłości.  

 



Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jeszcze jakieś wnioski? 

 

Władysław Świątek – Nie ma kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego. Z 

kim rozmawiać na temat spraw związanych z utrzymaniem porządku ? 

 

Wójt – Aktualnie w GZK mamy dwóch pracowników. Poza tym każdą sprawę 

można zgłaszać do Wójta. Na razie nie mamy kierownika. Trudno znaleźć 

odpowiednią osobę, która ogarnie ten ciężki dział.  

 

Sylwia Twardzik – Wysoka Rado, 21 marca br. otrzymaliśmy pismo z 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Wydział II przekazujące 

skargę Tomasz Źrebiec.  

 

P. Sylwia Twardzik odczytała skargę P. Tomasza Źrebiec na działanie Wójta oraz 

Rady Gminy Osiek Jasielski.  

 

Wójt – Wysoka Rado, staje się to jakimś niewyobrażalnym sposobem na 

zaistnienie. Jest to skarga nie tylko na działalność Wójta, ale również na działanie 

Rady Gminy, gdyż dotyczy uchwały, jaka została podjęta. W skardze zostało 

zawarte: ,, 2 lata wcześniej decydowaliśmy o sprzedaży kilkunastu innych działek 

i pieniądze z ich sprzedaży nie wróciły do naszej miejscowości”. Na jakiej 

podstawie Pan tak sądzi? Poświęciłem temu dużo czasu, podobnie jak pracownicy 

Urzędu Gminy. To jest kłamstwo. Okłamuje Pan mieszkańców i sąd 

administracyjny. Czy wie Pan jakie dochody wieś Osiek uzyskała w 2015 roku a 

jakie wydatki z budżetu gminy ,,poszły” na Waszą miejscowość? To jest bardzo 

ważne, bo jeśli ktoś pisze to pisze na faktach. Pytam więc: jakie dochody ze 

sprzedaży działek wpłynęły do Urzędu Gminy?  

 

Tomasz Źrebiec – Musze dokładnie sprawdzić.  

 

Wójt – Nie sprawdził Pan tego? 



Tomasz Źrebiec – Sprawdzałem, ale na tą chwilę nie jestem w stanie dokładnie 

Panu odpowiedzieć.  

 

Wójt – Czy wie Pan jakie wydatki Gmina poniosła w 2015 roku na miejscowość 

Osiek ?  

 

Tomasz Źrebiec  - Nie powiem dokładnie. Wtedy oddawane były boiska 

sportowe.  

 

Wójt – W 2015 roku wydatki na miejscowość Osiek Jasielski bez funduszu 

sołeckiego wyniosły 193.000 zł  a dochody ze sprzedaży działek wyniosły 94.000 

zł.  To co pisał Pan w piśmie jest kłamstwem. Jaka była sprzedaż działek za 2014 

rok? 

 

Tomasz Źrebiec  - W tej chwili Panu nie powiem.  

 

Wójt – Sprzedaż działek w 2014 roku przyniosła 32.000 zł dochodu. Wydatki z 

Gminy bez funduszu sołeckiego wyniosły: 201.000 zł. Miejscowość Osiek dostała 

zatem 170.000 zł. Dlaczego Pan tak napisał? Cały czas chodzi o to czy pieniądze 

ze sprzedaży działek wracają do miejscowości Osiek J. zaznaczam, że nie wliczam 

tu dopłat do kanalizacji, dopłat do wody, oświetlenia ulicznego ani utrzymania 

szkół. W 2016 roku sprzedaliśmy działki na kwotę 96.000 zł. Wydatki nie 

obejmujące funduszu sołeckiego wyniosły: 126.000 zł. W 2017 roku dochody ze 

sprzedaży działek wyniosły 58.000 zł a wydatki 115.000 zł czyli Gmina dołożyła 

prawie drugie tyle do miejscowości Osiek J.  

 

Tomasz Źrebiec – Czy mogę Panu przerwać? 

 

Wójt – Nie jeszcze nie. Cytuję: ,, Czuję się oszukany powstałą sytuacją”. 

Przedstawiłem Panu, że dużo więcej pieniędzy zostało wydatkowanych z budżetu 

Gminy na miejscowość Osiek J. w stosunku do dochodów pochodzących ze 



sprzedaży działek, które stanowiły może 30% poniesionych wydatków. Jak się 

Pan teraz czuje wśród Radnych? Czy wie Pan ile wyniosły dochody ze sprzedaży 

działek w Osieku w 2018 roku?  

 

Tomasz Źrebiec – Zostało sprzedane dwie działki na kwotę 42.000 zł – 44.000 

zł.  

 

Wójt – Czy Pan wie jaki projekt będziemy realizować w Osieku i na jaką kwotę? 

 

Tomasz Źrebiec – Tak, deptak przy GOK. 

 

Wójt – Czy zdaje Pan sobie sprawę z tego, że Rada Gminy wyraziła zgodę na 

jego realizację mimo, że dochody ze sprzedaży działek są nie wystarczające na 

pokrycie wkładu własnego?  

 

Tomasz Źrebiec – Zaraz Panu odpowiem. 

 

Wójt – Pisał Pan skargę bez żadnej wiedzy na temat wpływów i wydatków.  

 

Tomasz Źrebiec – Czy skończył pan swoją wypowiedź? Chciałbym się do niej 

odnieść 

 

Wójt – Proszę. 

 

Tomasz Źrebiec – Chodzi o to, by w końcu rozstrzygnąć czy wieś ma jakieś 

zdanie odnośnie sprzedaży działek czy go nie ma. Sąd o tym zadecyduje. 

 

Wójt – Był Pan na ostatniej Sesji, podczas której była mowa o tym, że sąd 

odrzucił skargę Sołtysa ze Świerchowej.  



Tomasz Źrebiec – W uzasadnieniu wskazano, że skarga została odrzucona 

dlatego, że sołtys nie osobą uprawnioną do składania tego rodzaju skarg. Ja 

złożyłem skargę jako mieszkaniec wsi Osiek. Teraz w końcu sąd rozstrzygnie czy 

zebranie wiejskie jest władne do podejmowania decyzji o sprzedaży działek czy 

nie.  

 

Wójt – Tylko o to Panu chodzi? Dlaczego Pan napisał, że pieniądze ze sprzedaży 

działek nie wracają? Wracają czy nie ? 

 

Tomasz Źrebiec – Wracają, ale pewne postulaty podjęte przez zebranie wiejskie 

do tej pory nie zostały zrealizowane.  

 

Wójt – Wszystkie były zrealizowane. 

 

Tomasz Źrebiec – Nie prawda. Podjęliśmy decyzję o klimatyzacji na Sali, która 

nie została wykonana. Protokoły z zebrań wiejskich są dostępne. Do  dnia 

dzisiejszego klimatyzacja nie jest zrobiona. 

 

Wójt – Te wydatki, które ,,poszły” na miejscowość Osiek J. były nieuzasadnione? 

 

Tomasz Źrebiec – Chwała Panu i radzie Gminy, że te wydatki zostały poniesione.  

 

Wójt – Czyli chodzi Panu o klimatyzację? 

 

Tomasz Źrebiec – Nie tylko o to P. Wójcie. Chodzi o rozstrzygnięcie czy możemy 

podejmować decyzję o sprzedaży działek czy nie.  

 

Wójt – Na ostatniej Sesji przedstawiano wyrok sądu, który skargę odrzucił. 

 



Tomasz Źrebiec – Sąd rozstrzygnie jeszcze raz. 

 

Wójt – Tylko niech Pan nie miesza mieszkańcom w głowie, że miejscowość Osiek 

nie dostaje środków, bo jest jednym z sołectw, które najwięcej korzysta ze 

środków budżetowych.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma  

Na tym zakończono obrady Sesji 

 

 

Protokołowała: Monika Władyka 

 

 


