
 

Protokół Nr XLVI/2018 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia  30 maja 2018 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XLVI. 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. 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.Zbigniew Mróz – Świerchowa 

11.Marek Kiełbasa - Świerchowa 

12.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

13.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”. 



 

Nieobecni na Sesji: 

1. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski  

2. Stanisław Mastej – Załęże  

 

                                                                                                                           

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, składam wniosek o dodanie do 

dzisiejszego porządku obrad dwóch uchwał:  

1. W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działki rolnej oraz 

2. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  

Obie działki dotyczą miejscowości Świerchowa. Proponuję je umieścić je po 

informacji Wójta z wykonania uchwał.  

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 wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy 

działki rolnej 

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

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

głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 

2017” 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych 

Gminy Osiek Jasielski. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Osiek Jasielski do 

realizacji projektu pn. ,, Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie 



Osiek Jasielski i Dębowiec” złożonego w ramach konkursu nr 

RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.2 Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego 

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody w 2018r. 

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

14.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. 

15.Interpelacje radnych. 

16.Wolne wnioski i zapytania. 

17.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 XLV/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 XLV/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 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

dzierżawy działki rolnej. 

 

Marek Kiełbasa – Opinia zebrania wiejskiego co do przedłużenia dzierżawy 

działki rolnej jest oczywiście pozytywna. 

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

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie dzierżawy działki rolnej. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

 

Marek Kiełbasa – Wysoka Rado, opinia zebrania wiejskiego jest również 

pozytywna. Prosiłbym o zamieszczenie w treści uchwały zapisu, iż środki 

pochodzące ze sprzedaży działek mają zostać przeznaczone na remont dachu w 

Domu Ludowym w Świerchowej. Dach zaczyna się nam sypać na głowę i 

przecieka. Składam formalny wniosek, by w § 2 uchwały umieścić zapis: środki 

ze sprzedaży mienia przeznaczone zostają zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego 

Nr 3/2018 z 12 maja 2018 roku na remont dachu Domu Ludowego w 

Świerchowej.  



 

Radny Marek Kiełbasa odczytał uchwałę Nr 3/2018 zebrania wiejskiego 

wsi Świerchowa z dnia 12 maja 2018 roku 

 

Sylwia Twardzik – Temat umieszczania dodatkowych zapisów w uchwale 

traktującej o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości  był przedmiotem 

mojej dyskusji z panem dokonującym kontroli w Urzędzie Gminy, który wyraził 

opinię, iż nie należy tego robić, gdyż nie ma tu tzw. zgody warunkowej. Rada 

gminy wyraża zgodę lub nie. Taki dodatkowy zapis może zostać zakwestionowany 

przez Wojewodę.  

 

Wojdacz Piotr – Panie Radny, umieszczanie takiego zapisu w uchwale jest 

przedwczesne. Na dzień dzisiejszy nie mamy sprzedaży, nie mamy pieniędzy a 

procedury też trochę czasu potrwają.  

 

Marek Kiełbasa – Jeśli nie umieścimy takiego zapisu, środki mogą zostać 

wydatkowane na inny cel. Złożyłem wniosek formalny i proszę Wysoką Radę o 

jego rozpatrzenie.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaje pod głosowanie wniosek 

formalny radnego Kiełbasy, by w treści uchwały zamieścić zapis, iż środki 

pochodzące ze sprzedaży działek w Świerchowej zostaną przeznaczone 

na remont dachu w Domu Ludowym w Świerchowej.  

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

3 Radnych było ,,ZA” 

6 Radnych było ,,PRZECIW” 

4 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 



12 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ 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. 

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado, Komisarz Wyborczy negatywnie 

zaopiniował projekt podziału Gminy Osiek Jasielski na 7 obwodów uwzględniający 

dodatkowy obwód głosowania w miejscowości Świerchowa. Projekt uchwały 

przygotowany na dzisiejszą Sesję obejmuje 6 obwodów. Mamy nadzieję, że 

Komisarz Wyborczy w Krośnie podtrzyma swoje stanowisko z marca br. i 

pozostawi dodatkowy obwód w Mrukowej.  

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie podziału Gminy Osiek 

Jasielski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

 

Monika Władyka odczytała postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z 

dnia 16-05-2018 roku wzywające Radę Gminy Osiek Jasielski do dokonania 

podziału Gminy Osiek Jasielski na obwody głosowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi.  

 

Przewodniczący Rady - 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? 

10 Radnych było ,,ZA” 

2 Radnych było ,,PRZECIW” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GLOSU” 



Ad. 9 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek 

Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za rok 2017”. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do przesłanego 

sprawozdania? 

Nie ma 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii dróg 

gminnych Gminy Osiek Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado droga wskazana w uchwale znajduje się 

na terenie Pielgrzymki dlatego proszę P. Sołtysa o zabranie głosu.  

 

Brączyk Janusz – Jest to odcinek bardzo zniszczony i wymaga remontu. Aby go 

wykonać musimy zmienić kategorie drogi na gminną, dlatego bardzo proszę o 

podjęcie tej uchwały.  

 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zaliczenia drogi  do kategorii 

dróg gminnych Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

 

 

 

 

 



 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Osiek Jasielski 

do realizacji projektu pn ,, Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w 

Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec” złożonego w ramach konkursu nr 

RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.2 Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Wniosek został złożony w ramach działania 9.2 Poprawa 

jakości kształcenia ogólnego i  obejmuje Szkołę Podstawową w Samoklęskach 

oraz Szkołę Podstawową w Dębowcu. Całkowita wartość projektu wynosi: 

548.293,75 zł. W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia dodatkowe. 

Zakupione zostanie również wyposażenie w postaci przede wszystkim sprzętu 

komputerowego, tablic interaktywnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych. 

Przewidziano również szkolenia nauczycieli oraz wkład niepieniężny. Całość 

wkładu własnego dla naszej Gminy wynosi 8.057,69 zł jednak wkład pieniężny to 

jedynie 957,69 zł, reszta stanowi wkład niepieniężny.   

 

Przewodniczący Rady - Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie 

przystąpienia Gminy Osiek Jasielski do realizacji projektu pn. ,, Poprawa 

jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec” 

złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w 

regionie. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Do obrad Sesji dołączyli: P. Tamara Okońska – Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Pielgrzymce, P. Wioletta Buczek – rodzic jednej z 

uczestnic uczęszczającej do ww. placówki oraz P. Dominika Buczyńska – 

pracownik GZEAS 



 

Wójt – Postanowiłem zaprosić na dzisiejszą Sesję P. Dyrektor ze Szkoły 

Podstawowej w Pielgrzymce oraz mamę jednej z uczennic, ponieważ mamy tam 

pewien problem, o którym Wysoka Rada powinna wiedzieć.  Byliśmy na etapie 

zatwierdzania projektów organizacyjnych na nowy rok szkolny od września br. 

Niestety muszę to stwierdzić, że od zawsze jest problem z P. Dyrektor z 

Pielgrzymki oraz tworzonym przez nią projektem organizacyjnym. Wysoka Rado, 

może pokrótce wyjaśnię jak aktualnie wygląda sytuacja. Obecnie do 3-ej klasy 

Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce uczęszcza 4 dzieci. Wygląda to trochę jak 

nauczanie indywidualne. Te dzieci powinny być tak wyszkolone, że nie powinno 

być z nimi żadnego problemu z otrzymaniem promocji do następnej klasy. 

Dowiaduje się jednak, że jedna z uczennic, córka obecnej tu mamy, jest gorsza 

od innych dzieci, gdyż taką opinię otrzymała od nauczyciela wychowawcy. Jestem 

pewien, że P. Dyrektor przekonała rodzica, by zostawić dziecko na kolejny rok w 

trzeciej klasie. Jest to tworzone po to, by utworzyć klasę oraz zapewnić godziny 

dla nauczycieli. Wysoka Rado, jedno dziecko – jedna klasa. Próbowaliśmy ratować 

te małe szkoły, ale takie zarządzanie placówką jak w Pielgrzymce jest 

ewenementem w skali kraju. Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby to dziecko 

naprawdę było gorsze czy posiadało jakąś dokumentację medyczną. Tutaj opinię 

wydaje nauczyciel, który tak naprawdę walczy o godziny. Opinia jest negatywna, 

dziecko się nie nadaje do kolejnej klasy. Nie chciałbym, by moja córka za 5 lat 

zapytała dlaczego zostawiłem ją drugi rok w tej samej klasie. To krzywda dla 

dziecka. Prosiłbym rodzica, by się mocno nad tym zastanowił. Osobiście 

dopilnuję, by żadna krzywda nie stała się temu dziecku. Wysoka Rado, przy 

reorganizacji tych małych placówek podejmowaliśmy uchwały, w których 

założono, że aby utworzyć nowy oddział konieczna jest określona liczba dzieci. 

Nie respektujemy tego w żaden sposób. Musimy jakoś ten problem rozwiązać. 

Projekty organizacyjne musimy jak najszybciej zatwierdzić, dlatego też 

zaprosiłem P. Dyrektor na dzisiejszą Sesję. Powinna Pani szanować i liczyć się z 

decyzją Kuratora Oświaty, który wydał negatywną opinię  dotyczącą projektu 

organizacyjnego.  

 

Dominika Buczyńska – Projekt organizacyjny złożony przez P. Dyrektor został 

negatywnie zaopiniowany przez Kuratora Oświaty, ponieważ źle połączono klasy: 

I, II i III. Aktualnie został złożony aneks do projektu organizacyjnego. Zgodnie z 



obowiązującymi przepisami prawa, można dokonywać łączeń dwóch klas, gdzie 

jedna z nich liczy jedno dziecko, ale tylko w połowie obowiązujących godzin. 

Oznacza to, że 8 godzin mogłoby być łączone z inną klasą a 8 godzin powinno 

być prowadzone indywidualnie.  

 

Wójt – Myślę, że Wysoka Rada podzieli moje zdanie, ale uważam, że to krzywda 

dla tej dziewczynki. Matka powinna zrozumieć, że dziecko powinno iść do 

następnej klasy. Jeśli zostanie kolejny rok w III-ej klasie w Pielgrzymce przecież 

za rok musi iść do klasy IV-ej do Samoklęsk lub Zawadki Osieckiej. Naprawdę nie 

rozumiem Pani decyzji.  

 

Wioletta Buczek – Nie mam się czym dostać ani pojechać po dziecko.  

 

Tamara Okońska – Otrzymałam wniosek od rodzica, by dziecko kontynuowało 

naukę w klasie III-ej z uwagi  na to, że podjęło naukę w obniżonym wieku 

szkolnym. Jeśli chodzi o Kuratorium Oświaty to nie zaopiniowało negatywnie klasy 

III-ej. Tam chodziło o złe połączenie klas. Część z nich ,,idą” ze starą podstawą 

programową a inne z nową podstawą programową. Ciężko jest takie klasy 

połączyć. W tej chwili złożyłam aneks do projektu organizacyjnego. W tej chwili 

ten podział jest taki jaki ma być. Nie jest to absolutnie krzywdzące dla dziecka. 

Mama mnie wręcz prosiła o to. Zresztą podobna sytuacja jest w Zawadce 

Osieckiej. Tam też P. Brniak zostawia młodszą córkę w klasie III-ej z uwagi na 

to, że do tej szkoły uczęszcza także jej starsza córka. Rodzice mają takie prawo, 

jeśli dzieci miały obniżony wiek szkolny. Co więcej, jak wynika z ustawy o 

systemie oświaty, rodzice mają prawo pozostawić dziecko w tej samej klasie 

nawet w sytuacji gdy dziecko nie miało obniżonego wieku szkolnego. Tutaj jest 

sytuacja taka, że jest obniżony wiek szkolny. Dziecko nie jest promowane lecz 

kontynuuje klasę III-ą. W przepisach prawa jest wszystko dobrze. Kuratorium 

Oświaty nie, że nie wyraziło zgody na utworzenie klasy III-ej tylko sprzeciwiło się 

zaproponowanym łączeniom klas. Ja tłumaczyłam, że dla mnie to było bardzo 

trudne, ponieważ nie łączy się klas z różnymi podstawami programowymi. 

 



Wioletta Mikołajczyk -  Jeśli mogę, chciałabym złożyć wniosek formalny, by P. 

Dominika odczytała pismo, które otrzymaliśmy od P. Kuratora. P. Dyrektor 

podkreśla, że nie było w nim bezpośredniego wskazania klasy III-ej. Owszem nie 

było, ale są wskazane nieprawidłowości dotyczące liczby godzin. Inni dyrektorzy 

również otrzymali pisma z Kuratorium Oświaty, ale tam są wskazane jedynie 

niuanse. W Pani przypadku są to nieprawidłowości. W momencie złożenia przez 

Panią arkusza organizacyjnego, wiedzieliśmy, że jest wykonany nieprawidłowo, 

co potwierdził Kurator Oświaty. Złożyła Pani aneks, nie wiem może tym razem 

się mylimy, ale uważamy, że w dalszym ciągu jest nieprawidłowy. To jest 

stanowisko P. Dyrektor.  Poczekamy na opinię Kuratorium Oświaty. Wysoka 

Rado, najważniejsze jest dobro dziecka. Trzeba byłoby się zastanowić czy nie 

byłoby dla niego korzystniej pójść do następnej klasy i uczęszczać do innej 

placówki. Odnosząc się do słów matki, może dając dziecko rok wcześniej do 

szkoły jakieś decyzje na pewnym etapie zostały źle podjęte. To rodzice wyrażali 

na to zgodę. Ja mam wrażenie, że chcecie po prostu na siłę zostawić to dziecko 

w tej samej klasie. 

 

Wioletta Buczek - Nic podobnego.   

 

Janusz Brączyk – Znam tą dziewczynkę od urodzenia. Rozmawiam z nią prawie 

w każdy dzień i uważam, że gdyby poszła do innej szkoły na pewno dałaby sobie 

radę.  

 

Wioletta Buczek – Wiem, że nie dałaby sobie rady.  

 

Janusz Brączyk – Nie róbcie z dziecka jakiejś gorszej. 

 

Wioletta Buczek – Mogę przywieźć zaświadczenie. Jeździłam z nią do neurologa, 

nefrologa, po szpitalach. Dziecko się nie nadaje do innej szkoły.  

 

Janusz Brączyk – Dopiero wczoraj z nią normalnie rozmawiałem. 



 

Wioletta Buczek – Rozmawiać sobie można.  

 

Wójt – P. Dyrektor mówi, że dziewczynka się uczy. Jak to jest naprawdę? 

 

Wioletta Buczek – Nie za bardzo. Wiem jakie ma trudności w domu.  

 

Wojdacz Piotr – Zasadnicze pytanie: czy dziecko na tym etapie nauczania było 

objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną? 

 

Tamara Okońska – Nie była objęta, bo nie było takiej potrzeby. My nie mówimy 

tutaj o niepełnosprawności umysłowej ani innych deficytach. Mówimy tutaj o 

niedojrzałości emocjonalnej. To, że dziecko ma jakieś problemy zdrowotne innej 

natury, o których mama wspominała, to jest zupełnie inna sprawa. Owszem 

dziecko dużo opuszcza, choruje, przebywa w szpitalu, ale intelektualnie bardzo 

dobrze sobie radzi. Nie mieszajmy pojęć. Jeśli chodzi o zdolności Kornelki, to 

wszystko jest w porządku, dziewczynka jest niedojrzała emocjonalnie. Taka jest 

moja opinia i opinia wychowawcy. Jeśli rodzic chce zostawić dziecko w tej samej 

klasie, ma do tego prawo. Dlaczego ja mam mu to utrudniać? Ja nikogo do 

niczego nie namawiam.  

 

Janusz Brączyk – Robicie krzywdę temu dziecku.  

 

Wioletta Buczek – Jak robię krzywdę dziecku, skoro powinno aktualnie chodzić 

do drugiej klasy.  

 

Daniel Socha – To przecież Pani zadecydowała, by dziecko dać do szkoły rok 

wcześniej.  

 



Wioletta Buczek – Chcę zostawić dziecko w trzeciej klasie, ponieważ chcę je 

,,mieć na oku”.  

 

Tamara Okońska – Nie rozumiem dlaczego chcecie odebrać przysługujące 

matce prawo? 

 

Daniel Socha – Proszę nie mówić, że odbieramy rodzicowi jakiekolwiek prawo. 

 

Wioletta Buczek – Inni rodzice zostawiają swoje dzieci w tej samej klasie. Ja 

też chcę to zrobić . Dlaczego nie mogę? Jestem gorsza od innych mam?  

 

Tamara Okońska – P. Wójt powiedział, że walczę w ten sposób o godziny. 

Chciałam podkreślić, że ja godziny mam i żaden nauczyciel nie jest zagrożony. W 

tym roku przecież byliśmy bez klasy drugiej i jakoś wszyscy pracują prawda? To 

nie o to chodzi. Dostałam wniosek od rodzica i tyle.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Chciałabym, by odpowiedziała mi Pani na jedno pytanie. 

Szanujemy decyzję rodzica. Podjęliście Państwo decyzję na pewnym   etapie, że 

,,puszczacie” dziecko wcześniej do szkoły. P. Dyrektor powinna poinformować, że 

może się okazać, iż jednak to była zła decyzja. Mam pytanie do P. Dyrektor. To 

dziecko chodzi do Pani placówki już trzy lata. Aż tyle czasu musiało upłynąć, by 

zdecydować, że dziewczynka powinna zostać ,,cofnięta” do swojego rocznika?  

 

Tamara Okońska – Już w ubiegłym roku rozmawiałam o tym z P. Wiolettą.  

 

Władysław Świątek – Odnoszę takie wrażenie, że tu nie chodzi o to, by zostawić 

dziecko w III-ej klasie, tylko o to, by zostawić dziecko w Pielgrzymce. W Czekaju 

mamy taką sytuację, że matka podjęła decyzję, że nie chce dać wcześniej dziecka 

do szkoły i jako jedyne uczęszcza do Samoklęsk, ponieważ w Osieku J. nie było 

tej klasy. Zastanówmy się nad tym, czy tworzyć cały oddział dla jednego dziecka. 

Kurator Oświaty odnosi się do sytuacji ogólnej a my weźmy pod uwagę to, że 



żyjemy w warunkach specyficznych. Przecież za rok ta dziewczynka i tak  będzie 

musiała iść do klasy czwartej do innej placówki.  

 

Wioletta Buczek – Powiedziałam, że nie dam dziecka do innej szkoły. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Co Pani zrobi za rok? 

 

Wioletta Buczek – Żałuję, że dałam ją rok wcześniej.  

 

Piotr Wojdacz – Skoro intelektualnie dziecko nie odbiega od rówieśników to 

może łatwiej jej będzie przystosować się do nowej szkoły jeśli pójdzie tam z 

rówieśnikami? 

 

Kiełbasa Marek – Proponuję zakończyć ten temat. Zawsze walczyłem o to, by 

pozostałe te małe szkoły, ale uważam, że tworzenie całego oddziału dla jednego 

dziecka będzie naprawdę nierozsądne i będzie miało negatywny wpływ na rozwój 

tego dziecka. Skoro mówi Pani, że dziewczynka sobie nie radzi  to może faktycznie 

bardziej korzystne byłoby gdyby poszła jednak z uczniami bardziej uzdolnionymi. 

Musimy tu wziąć pod uwagę wszystkie aspekty. Dobro dziecka jest najważniejsze, 

ale nie stać nas na tworzenie dodatkowych oddziałów. Proszę to wszystko na 

spokojnie jeszcze raz rozważyć.  

 

Obrady Sesji  opuściła: : P. Tamara Okońska – Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Pielgrzymce, P. Wioletta Buczek – rodzic jednej z 

uczestnic uczęszczającej do ww. placówki oraz P. Dominika Buczyńska – 

pracownik GZEAS 

 

 

 

 



 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody 

w 2018r. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Początkiem maja br. wpłynęło pismo z Gminnego 

Zakładu Komunalnego, które w załączeniu przekazuje nam decyzję Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie. Jest to decyzja o zatwierdzeniu taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 

trzech lat. Będą one obowiązywać od 1 czerwca br. W projekcie uchwały nie 

mieliście Państwo podanej konkretnej daty, ponieważ czekaliśmy na 

uprawomocnienie się tej decyzji. Po ich przeanalizowaniu i zbadaniu budżetu 

GZK, okazało się, że zabraknie środków. W związku z tym konieczne jest albo 

podwyższenie opłat dla mieszkańców za dostawę wody i odbiór ścieków, albo 

zwiększenie dotacji dla GZK.  

 

Władysław Światek – Jaka jest różnica? 

 

Piotr Wojdacz – Musimy dopłacić 18.000 zł.  

 

Wioletta Mikołajczyk – W związku z zatwierdzonymi taryfami GZK wnioskuje o 

podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 

7,08 zł do I-ej grupy taryfowej. Obowiązująca dopłata na dzień dzisiejszy wynosi: 

6,33 zł a od 1 czerwca br. 7,08 zł. Po przeliczeniu różnica na całości wyniesie: 

13.345,83 zł. Natomiast dopłaty do wody są rozbite na Załęże i Mrukową. W 

Załężu od 1 czerwca br. stawka dopłaty wyniesie 3,48 zł. Do tej pory 

funkcjonowała dopłata na poziomie 3,21 zł. Po przeliczeniu różnica na całości 

wyniesie: 1.449,16 zł. W Mrukowej od 1 czerwca br. stawka dopłaty wyniesie 

2,02 zł. Do tej pory funkcjonowała dopłata na poziomie 1,50 zł. Po przeliczeniu 

różnica na całości wyniesie: 3.317, 02 zł. Po zsumowaniu wszystkich trzech kwot, 

całkowita wartość dotacji dla GZK wyniesie: 18.112,01 zł  

 



Przewodniczący Rady - Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie 

ustalenia dopłaty do 1 m3 wody w 2018r. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzonych 

ścieków. 

Przewodniczący Rady - Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie 

dopłat do 1 m3 odprowadzonych ścieków. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 14 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, przedstawiony dzisiaj projekt zawiera 

znaczące zmiany w porównaniu z uchwałą, którą Państwo otrzymaliście wraz z 

dokumentacją na Sesję. Mamy tu zwiększenie dochodów w kwocie: 424.668,75 

zł. To są pieniądze, które dostaniemy w ramach projektu o jakim była mowa 

wcześniej realizowanego w dwóch szkołach podstawowych na zajęcia dodatkowe. 

Wydatki wzrosną o kwotę: 549.968,75 zł. Składają się na nią wydatki związane 

z projektem oraz kwota 125.300 zł, która stanowi kwotę wolnych środków. W 

związku z tym, że zaplanowano większa dotację do ścieków i wody, zostały 

zmienione załączniki do obecnej uchwały. Zmianie uległy także zapisy na 

funduszu sołeckim. Jest to spowodowane  złożeniem wniosków o zmianę 

przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przez dwa sołectwa: Osiek Jasielski 

i Świerchowej.  Ponadto zmiany budżetowe obejmują zwiększenie dotacji do 

ścieków i wody. Dotacja do wody została zwiększona o kwotę 4.766,18 zł a do 

ścieków o kwotę: 13.345,83 zł. Ponadto w związku z rezygnacją z realizacji  

projektu z Nowej Galicji, zostały przesunięte środki na inne przedsięwzięcia: 

termodernizacja Szkoły Podstawowej w Samoklęskach.  



 

Wojdacz Piotr – Komisja Budżetowa jednogłośnie zaopiniowała zmiany 

zaproponowane przez P. Skarbnik. 

 

Przewodniczący Rady - 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? 

12 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. 

 

Piotr Wojdacz -  Wysoka Rado, do Komisji Budżetowej wpłynęły 4 pisma, które 

rozpatrywała na swoim ostatnim posiedzeniu. Jedno z nich dotyczyło udzielenia 

dotacji na remont Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie. Sprawa ta była 

pokrótce przedmiotem konwentu wójtów, jednak udział poszczególnych  gmin w 

tej inwestycji nie został jeszcze ustalony. P. Wójt prosił, by wstrzymać się jeszcze 

z podjęciem ostatecznej decyzji. Drugie z pism zostało wystosowane do nas przez 

Klub Sportowy ZAMCZYSKO Mrukowa i wnioskiem o inny podział dotacji  

pomiędzy obydwa funkcjonujące kluby sportowe: z Osieka J. oraz Mrukowej. W 

tej chwili środki są dzielone po połowie, jednak Klub Sportowy z Mrukowej uważa, 

że jest to niesprawiedliwe, gdyż mają dwie drużyny piłkarskie|: seniorską i 

juniorską a Klub Sportowy z Osieka J. ma tylko jedną. Uzgodniliśmy, że należy 

się zwrócić do Klubu  Sportowego ZAMCZYSKO Mrukowa, by przedstawili 

konkretne kwoty jakie im brakną do zakończenia rundy. Dotacja na 2018 rok jest 

już podzielona. Jeśli pojawi się konieczność dofinansowania działalności klubu 



będziemy się zastanawiać w jaki sposób to zrobić. Zostały jeszcze dwa pisma, 

które skierowała  do nas P. Ewa Śnieżek zamieszkała w Pielgrzymce. Jedno z nich 

dotyczy oświetlenia, które jak się dowiedzieliśmy, jest nie tylko kosztowne, ale i 

z technicznego punktu widzenia, praktycznie nie możliwe do wykonania, gdyż nie 

ma zgody na wykonanie linii. Poza tym jest to bardzo długi odcinek linii, którą 

należałoby wykonać, by doprowadzić oświetlenie we wskazane miejsce. Na dzień 

dzisiejszy nie mamy w budżecie środków, które moglibyśmy przeznaczyć na 

projekt i wykonanie tego oświetlenia. To bardzo duży koszt. Drugie z pism P. 

Śnieżek dotyczy wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze nr 1779 i 1780 w 

miejscowości Pielgrzymka. W tej chwili droga ma nawierzchnię żwirową co 

powoduje powstanie ogromnej ilości kurzu utrudniającego mieszkańcom życie. 

Ustaliliśmy, że do wykonania nawierzchni należy poszukać mniej kosztownego 

kruszywa niż asfalt, który jednocześnie dobrze zabezpieczy przed kurzem. Pojawił 

się nawet pomysł by użyć tzw. destruktu. Koszt wykonania asfaltu na tej drodze 

byłby ogromny, gdyż droga jest długa i szeroka.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

 

Marek Kiełbasa – Chciałbym poruszyć temat likwidowania przez sołtysów tzw. 

szkód łowieckich. Jest to obowiązek nałożony na nas przez ustawę, ale uważam, 

że są to przepisy wręcz absurdalne. W komisji powinien być zarówno sam sołtys, 

poszkodowany rolnik jak i przedstawiciel koła łowieckiego. Sołtys ma obowiązek 

dokonać tej wyceny nawet wtedy gdy nie są obecni pozostali członkowie komisji. 

W jaki sposób mam dokonać wyceny powstałej szkody jeśli nie zostałem 

przeszkolony? Zostaliśmy jedynie poinformowani, że ustawa weszła.  

 

Marek Kiełbasa odczytał pismo skierowane do Prezesa Stowarzyszenia 

Sołtysów Województwa Podkarpackiego dotyczące wyceny szkód 

łowieckich.  

 

Marek Kiełbasa – Chciałbym w tym momencie podkreślić, że ja w życiu nie 

pójdę na żadne pole. Jeśli nie zostałem przeszkolony, ja nigdzie nie pójdę. Nie 

było u mnie jeszcze żadnego zgłoszenia, ale jestem osobą nie przeszkoloną.  



Sołtys jest osobą, która pełni funkcje społeczne, ale jeśli ktoś myśli, że za 450 zł 

będę chodził po polach i wyceniał szkody łowieckie, grubo się myli. Żadna ustawa 

mnie do tego nie zmusi.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma  

O godz. 9.17 zakończono obrady Sesji 

 

Protokołowała: Monika Władyka 


