
 

Protokół Nr XLV/2018 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia  26 kwietnia 2018 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XLV. 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. Martę Łabę – Redaktor 

Naczelną czasopisma ,,Twoja Gmina”, 

 

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. Marta Łaba - Redaktor Naczelna czasopisma ,,Twoja Gmina”, 

                                                                                                                           

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, składam wniosek o wycofanie z porządku 

obrad uchwały z pkt. 10 oraz po informacji przedstawionej przez Wójta, dodanie 

punktu: ,,Uzasadnienie do oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla 

Gminy Osiek Jasielski”.  

Zmieniony 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  podziału Gminy Osiek Jasielski na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Załęże na lata 2018 – 2025. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy 

w trybie bezprzetargowym działki rolnej o nr. ewid 1266, oraz części działki 

rolnej o pow. 1,00 ha wydzielonej z działki rolnej nr. ewid 1267 położonych 

w miejscowości Osiek Jasielski, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 

bezprzetargowym działki rolnej nr ewid 197 o pow. 0,2078 ha położonej w 

miejscowości Osiek Jasielski na rzecz nowego dzierżawcy. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy 

w trybie bezprzetargowym części działki rolnej o pow. 5,00 ha wydzielonej 

z działki rolnej nr ewid 1110/24 położonej w miejscowości Świerchowa, na 

rzecz dotychczasowego dzierżawcy.  

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 

bezprzetargowym części działki rolnej o pow. 0,02 ha wydzielonej z działki 



rolnej nr ewid. 197, położonej w Załężu, stanowiącej własność Gminy Osiek 

Jasielski.  

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 2017 r. 

13.Interpelacje radnych. 

14.Wolne wnioski i zapytania. 

15.Zakończenie Sesji. 

 

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 protokołu z poprzedniej Sesji. 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado protokół z Sesji Nr XLIV/2018 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 XLIV/2018? 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został przyjęty 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 Uzasadnienie zasobów pomocy społecznej 



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

Nie ma  

 

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

obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 

 

Monika Władyka odczytała opinię Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 16-04-

2018 roku w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na obwody głosowania, w 

której negatywnie odniósł się do podziału Gminy na 7 obwodów głosowania ( 

uwzględniających miejscowość Świerchową)  a zatwierdził podział Gminy Osiek 

Jasielski na 6 obwodów głosowania.  

 

Mróz Zbigniew – Wysoka Rado, składam wniosek o zmianę załącznika do 

uchwały poprzez dodanie 7-ego obwodu głosowania w miejscowości Świerchowa. 

Osobiście byłem w Krajowym Biurze Wyborczym w Krośnie, gdzie poinformowano 

mnie, że tak naprawdę decydujący głos w sprawie podziału gminy na obwody 

głosowania ma Rada Gminy a opinia Komisarza Wyborczego nie jest w żaden 

sposób wiążąca. Miejscowość Świerchowa spełnia wszystkie warunki określone w 

ustawie, by utworzyć dodatkowy obwód głosowania dlatego proszę o poparcie 

mojego wniosku. Wszystko ,,leży” w rękach Wysokiej Rady. Jeszcze raz 

powtarzam, że zasadniczą rzeczą jest uchwała Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady – W takiej sytuacji musielibyśmy zmienić załącznik do 

uchwały poszerzając go o dodatkowy obwód głosowania.  

 

Monika Władyka – Państwowa Komisja Wyborcza wystosowała pismo, w którym 

zaleca, by każdy wniosek gminy w sprawie podziału na obwody głosowania, przed 

przekazaniem go na Sesję, trafił do Komisarza Wyborczego w Krośnie celem 

uzyskania opinii. Wniosek obejmujący sołectwo Świerchowa został złożony w 

KBW, a opinia jest negatywna.  

 



Albin Wierdak – Jaki mamy termin na podjęcie tej uchwały? 

 

Monika Władyka – Termin na podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy na 

obwody do głosowania wynika wprost z przepisów prawnych i wynosi 30 dni od 

podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze. Mamy więc czas 

do końca tego miesiąca. 

 

Wójt – Wysoka Rado, nie jestem przeciwnikiem, ponieważ to ja zwróciłem się z 

wnioskiem o podział Gminy Osiek Jasielski na 7 obwodów. Ze zdaniem Komisarza 

Wyborczego też trzeba się liczyć. Z tą całą sytuacją związane są różne aspekty, 

przede wszystkim finansowe, które musimy pokryć z budżetu. Lokal musimy 

wyposażyć w m.in. przezroczyste urny. Diety przysługujące członkom komisji 

będą pokrywane najprawdopodobniej z budżetu państwa, nie przez Gminę. Na 

wszystko musimy patrzeć przez pryzmat przepisów prawnych. Oprócz Komisarza 

Wyborczego jest jeszcze Wojewoda, który może nam taką uchwałę uchylić. 

Musimy uważać, by się z czymś nie zagmatwać, by nie narobić sobie problemów. 

Może zróbmy przerwę w obradach, P. Monika zadzwoni do KBW i dopyta o 

szczegóły.  

 

Mróz Zbigniew – W ustawie jest mowa o przystosowaniu lokalu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Świerchowa ten warunek spełni. Poza tym nie ma żadnych 

przeciwwskazań, by utworzyć w tej miejscowości dodatkowy obwód głosowania. 

Nie ma żadnych innych przyczyn, by eliminowały naszą miejscowość. Komisarz 

Wyborczy nie jest na tyle władny, by uchylić uchwałę. Uważam, że podejmując 

uchwałę z poszerzonym podziałem Gminy na obwody głosowania nie będziemy 

mieć żadnych przykrości z tym związanych. Rozmawiałem w krośnie z radcą 

prawnym, który potwierdził, że ostateczna decyzję w tej kwestii podejmuje Rada 

Gminy.  

 

O godz. 8.40 ogłoszono przerwę 

Obrady sesji wznowiono o godz. 10.05  

 



Monika Władyka – Wysoka Rado, rozmawiałam z pracownikiem Krajowego 

Biura Wyborczego w Krośnie, który mnie poinformował, że nie jest w stanie 

odpowiedzieć jaka będzie decyzja Komisarza Wyborczego w sytuacji podjęcia 

uchwały w formie zaopiniowanej przez niego negatywnie. Podkreślił także, że 

Wydział Prawny Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie legalizując uchwałę, na 

pewno zwróci się do Komisarza o wydanie opinii, na której podstawie będzie badał 

zgodność uchwały z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeśli uchwała zostanie 

uchylona przez Wojewodę, ponownego podziału Gminy na obwody głosowania 

dokona Komisarz Wyborczy w Krośnie, gdyż upłynie termin, w którym to Rada 

Gminy miała do tego prawo.  

 

Przewodniczący Rady – Poddaję pod głosowanie wniosek Radnego Mroza o 

rozszerzenie podziału Gminy Osiek Jasielski na obwody głosowania o dodatkowy 

obwód w miejscowości Świerchowa. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie podziału Gminy Osiek 

Jasielski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Załęże na lata 2018 – 2025. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do uchwały? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu 

Odnowy Miejscowości Załęże na lata 2018 – 2025. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

14 Radnych było ,,ZA” 



1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki rolnej o nr. ewid 1266, oraz 

części działki rolnej o pow. 1,00 ha wydzielonej z działki rolnej nr. ewid 

1267 położonych w miejscowości Osiek Jasielski, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do uchwały? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym działki rolnej o nr. 

ewid 1266, oraz części działki rolnej o pow. 1,00 ha wydzielonej z działki 

rolnej nr. ewid 1267 położonych w miejscowości Osiek Jasielski, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w trybie bezprzetargowym działki rolnej nr ewid 197 o pow. 0,2078 ha 

położonej w miejscowości Osiek Jasielski na rzecz nowego dzierżawcy. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do uchwały? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki rolnej nr ewid 197 o 

pow. 0,2078 ha położonej w miejscowości Osiek Jasielski na rzecz 

nowego dzierżawcy. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 



Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym części działki rolnej o pow. 5,00 ha 

wydzielonej z działki rolnej nr ewid 1110/24 położonej w miejscowości 

Świerchowa, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do uchwały? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym części działki rolnej 

o pow. 5,00 ha wydzielonej z działki rolnej nr ewid 1110/24 położonej w 

miejscowości Świerchowa, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w trybie bezprzetargowym części działki rolnej o pow. 0,02 ha 

wydzielonej z działki rolnej nr ewid. 197, położonej w Załężu, 

stanowiącej własność Gminy Osiek Jasielski. 

 

Sylwia Twardzik – Wysoka Rado, chciałam zgłosić autopoprawkę do niniejszej 

uchwały. Uchwała ma być w sprawie wyrażenia zgody na najem, nie na 

wydzierżawienie. Do tej pory była zawarta umowa dzierżawy, lecz weszła 

interpretacja, która mówi, że jeśli grunt nie jest wynajmowany do celów rolnych, 

należy zawrzeć umowę najmu. W związku z tym proszę o zmianę zarówno w 

tytule aktu jak i w § 1 zapisu, że uchwała wyraża zgodę na najem działki rolnej.  

 

Albin Wierdak – Czy ta Pani nie chce tego kupić? 

 

Wygonik Kazimierz – Sprawa ta była poruszana na zebraniu wiejskim, na 

którym P. Jacek Stanek wytłumaczył jakie będzie musiała ponieść koszty w 



sytuacji kupna. Pani ma się zastanowić. Decyzja zebrania wiejskiego odnośnie 

sprzedaży tej nieruchomości jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do uchwały? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem 

w trybie bezprzetargowym części działki rolnej o pow. 0,02 ha 

wydzielonej z działki rolnej nr ewid. 197, położonej w Załężu, 

stanowiącej własność Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za przyjęciem 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 2017 r. 

 

Małgorzata Matuszyk – Wysoka Rado, przedstawię zmiany budżetowe zarówno 

po stronie dochodów jak i wydatków. Po stronie dochodów: 

- 240.000 zł – promesa, 

- 134.471 zł – zwrot subwencji ogólnej z budżetu państwa z oświaty, 

- 1000 zł – zwiększenie na pomocy społecznej: specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Po stronie wydatków: 

- 80.000 zł – zwiększenie na zakup usług remontowych , 

- 15.000 zł – zwiększenie na pozostałych usługach, 

- 300.000 zł - ,,powodziówka” – droga w Pielgrzymce, 

- 5.000 zł – zwiększenie na usługach w administracji publicznej, 

- 14.043 zł – zwrot nienależnie pobranej subwencji, 

- 120.000 zł – zwiększenie na wynagrodzeniach osobowych pracowników w 

szkołach podstawowych, 



- 70.000 zł – zwiększenie na zakup energii, 

- 87.310 zł – wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku, 

- 23.800 zł – wydatki inwestycyjne – plac zabaw w Samoklęskach , 

- 150 zł   - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zmniejszenie na usługach i 

zwiększenie na szkoleniach, 

- 10.300 zł – zmniejszenie na wynagrodzeniach osobowych pracowników ośrodka 

pomocy społecznej, 

- 2035 zł – zmniejszenie na składkach na ubezpieczenia społeczne, 

- 593 zł – zmniejszenie na zakup materiałów, 

- 593 zł – zwiększenie na odpis na ZFŚŚ, 

- 1000 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

- 10.300 zł – wspieranie rodziny – zwiększenie na wynagrodzeniach osobowych 

pracowników, 

- 61480 – zmniejszenie na zakupie usług remontowych. 

 

Piotr Wojdacz – Niewiele mi zostało do uzupełnienia, gdyż P. księgowa poradziła 

sobie ze zmianami budżetowymi bardzo dobrze. Przedstawione zmiany Komisja 

Budżetowa omawiała na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 15 kwietnia br. 

opinia Komisji co do zmian była jednogłośnie pozytywna.  

 

Albin Wierdak – Na Komisji Budżetowej była mowa o kwocie około 5.000 zł, 

które brakło do realizacji inwestycji.  

 

Wójt – Chodziło o zadanie w Samoklęskach i Osieku J. Koszt inwestycji po 

przetargu wyszedł wyższy niż pierwotnie zakładano. Przetarg został jednak 

unieważniony. Cały czas chodzi mi o utworzenie tzw. rezerwy inwestycyjnej, 

która funkcjonuje w innych Gminach. Ona nie musi być duża. Taka rezerwa 

zapewni sprawne przeprowadzenie postępowań przetargowych.  

 



Albin Wierdak – P. Wójcie posiada Pan rezerwę ogólną. Nie może Pan z niej 

skorzystać? 

 

Wójt – Pytałem o to P. Skarbnik na jednym z posiedzeń Komisji Budżetowej. Nie 

miała na tamtą chwilę wiedzy na temat tego czy rezerwę ogólną można 

przeznaczyć na wydatki inwestycyjne. Niestety  rozchorowała się i nie może nam 

tego wytłumaczyć na dzisiejszej Sesji.  

 

Albin Wierdak – W taki sposób wstrzymuje Pan realizację inwestycji. 

 

Wójt – Nie jestem ani skarbnikiem ani księgowym. Najprawdopodobniej rezerwy 

ogólnej nie można przeznaczyć na cele inwestycyjne.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do uchwały? 

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 przyjęciem uchwały? 

14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 

Ad. 13. Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

 

 



Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Monika Władyka odczytała pismo P. Jurasz Jadwigi zam. Pielgrzymka w 

skierowane do wiadomości rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie oświetlenia w 

miejscowości Pielgrzymka – Kłopotnica wzdłuż działek nr 24/5 oraz 24/2 przy 

drodze wojewódzkiej nr 993.  

 

Janusz Brączyk – Droga jest bardzo niebezpieczna. Mamy opracowaną 

dokumentację na budowę tego oświetlenia więc jeśli byłyby jakieś wolne środki 

to prosiłbym o zrealizowanie tego zadania.  

 

Kiełbasa Marek – Tak jak w zeszłym roku, pewna dodatkowa pula środków 

została podzielona. Niestety w dalszym ciągu wszystko ,,idzie: na Pielgrzymkę, 

Samoklęski, Mrukową. Mam prośbę dotyczącą dachu w Świerchowej. Na temat 

oświetlenia nie będę się wypowiadał, ponieważ pismo w tej sprawie zostało 

złożone a dotyczy nowego osiedla. Dzieli się tutaj wysokie środki, przeznacza na 

drogę nawet 300.000 zł a może wykonalibyśmy ten dach w Świerchowej? 

Zwracałem się o to już do Przewodniczącego Komisji Budżetowej, jednak do 

dzisiejszego dnia nie doczekałem się zaproszenia na jej posiedzenie.  

 

Albin Wierdak – W kwestii formalnej: nie ma zaproszeń na posiedzenia Komisji 

Budżetowej. Każdy Radny ma prawo w nich uczestniczyć.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma  

O godz. 9.17 zakończono obrady Sesji 

 

 

 

Protokołowała: Monika Władyka 


