
 

Protokół Nr XLVII/2018 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia  19 czerwca 2018 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XLVII. Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski: P. Daniel Socha witając wszystkich 

obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz, P. Katarzynę Nowosielską -  

księgową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku 

Jasielskim, P. Józefę Romanek – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Osieku Jasielskim, P. Roberta Twardzika – kierownika Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Osieku Jasielskim, P. Teresę Mroczka – księgową Gminnego 

Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim, Antoniego Marchewkę – dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim oraz P. Martę Łabę – Redaktor 

Naczelną czasopisma ,,Twoja Gmina”, 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

     Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest  12 

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.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka. 

 

 



Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski,  

2. Marek Kiełbasa – Świerchowa, 

3. Tadeusz Gumienny – 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. Katarzyna Nowosielska – księgowa SPZOZ w Osieku Jasielskim, 

7. Józefa Romanek – kierownik GOPS w Osieku Jasielskim, 

8. Robert Twardzik – kierownik GZK w Osieku Jasielskim, 

9. Teresa Mroczka – księgowa GZK w Osieku Jasielskim, 

10.Antoni Marchewka – dyrektor GOK w Osieku Jasielskim, 

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

                                                                                                                           

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  zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Osieku Jasielskim. 

7. Podjęcie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/224/2017 Rady Gminy 

w Osieku Jasielskim z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania 

statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Osieku Jasielskim. 



8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 

Jasielskim za 2017 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Osieku Jasielskim za 2017 rok. 

10. Sprawozdanie z działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Osieku Jasielskim za 2017 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 

rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

za 2017 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Osiek Jasielski.  

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/230/2017 Rady 

Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 

2017-2027. 

16. Interpelacje radnych. 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zakończenie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, chciałbym wprowadzić dodatkową 

uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Osiek Jasielski odstępstwa 

od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym. Proponuję 

umieścić ją w porządku obrad jako pkt. 11.  

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 XLVI/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 XLVI/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 

 

O godz. 8.46 do obrad Sesji dołączył Radny Tadeusz Gumienny  

 

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Osieku Jasielskim. 

 

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

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 



 Ad.7. Podjęcie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/224/2017 Rady 

Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Osieku Jasielskim. 

 

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

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XL/224/2017 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 28 grudnia 2017 

roku w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Obrady Sesji opuściła P. Katarzyna Nowosielska – księgowa SPZOZ w 

Osieku Jasielskim 

 

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 

Jasielskim za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do sprawozdania z 

działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za 2017 rok? 

Nie ma 

Obrady Sesji opuścił P. Antoni Marchewka – Dyrektor GOK w Osieku 

Jasielskim 

 

 

 



Ad 9. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Zakładu Komunalnego 

w Osieku Jasielskim za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do sprawozdania z 

realizacji zadań Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim za 2017 

rok? 

Nie ma 

Obrady Sesji opuścili: P. Robert Twardzik – kierownik GZK w Osieku 

Jasielskim oraz P. Teresa Mroczka – księgowa GZK w Osieku Jasielskim.  

 

Ad 10. Sprawozdanie z działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Osieku Jasielskim za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do sprawozdania z 

działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim za 2017 

rok? 

Nie ma 

Obrady Sesji opuściła : P. Józefa Romanek kierownik GOPS w Osieku 

Jasielskim. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy 

Osiek Jasielski odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscu publicznym. 

 

Sylwia Twardzik – Wprowadzenie tej uchwały jest spowodowane zmianą 

ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która 

mówi, że rada gminy ma kompetencje do wprowadzenia odstępstwa od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym. Ma to szczególne 

znaczenie przy realizacji różnego rodzaju imprez. W każdej miejscowości zostały 

wyznaczone miejsca, w których potencjalnie mogą odbywać się tego rodzaju 

imprezy.  



Przewodniczący Rady – W miejscowości Mrukowa oprócz placu przy Domu 

Ludowym jest jeszcze jedno miejsce, gdzie organizuje się imprezy plenerowe. 

Jest to działka pod lasem. Chciałbym wskazać jeszcze tą nieruchomość. 

 

Wójt – Tak, ale to nie jest nasza działka tylko Wspólnoty Leśnej. Nie możemy.  

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie 

Gminy Osiek Jasielski odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscu publicznym. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

O godz. 8.52 ogłoszono przerwę 

Obrady Sesji wznowiono o godz. 9.16 

 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Wysoka Rado, zgodnie z postanowieniami art. 267 

ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia 

do dnia 31 marca Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Wymóg ten również w tym roku został 

spełniony i wszystkie formalności zostały dopełnione. Na dowód tego mamy 

uchwałę RIO, która wpłynęła do tutejszego Urzędu Gminy w dniu 16 maja br. 

Uchwała pozytywnie zatwierdza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy 

Osiek Jasielski za 2017 rok. Kolejnym wymogiem jest złożenie do 31 marca 

bilansów wykonania budżetu oraz do 30 kwietnia bilansu, rachunku zysków i strat 



oraz zestawienia zmian funduszu jednostki. Wysoka Rado, planowane dochody na 

2017 rok wynosiły: 21.003.392, 75 zł, z czego wykonano 20.535.182,75 zł. Z tego 

dochody bieżące wyniosły: 20.199.696,55 zł a dochody majątkowe zostały 

zrealizowane w kwocie: 335.486,20 zł. Dochody ze sprzedaży majątku osiągnęły 

wartość: 72.930,39 zł. Plan wydatków na 2017 rok wyniósł: 21.054.155,12 zł, z 

czego wykonanie wydatków uplasowało się na poziomie: 19.648.787,30 zł. 

Wydatki bieżący wyniosły 19.175.143,81 zł a wydatki majątkowe zostały 

wykonane na kwotę: 473.643,49 zł. Po podsumowaniu dochodów i wydatków, 

wynik wykonania budżetu  uplasował się w postaci nadwyżki budżetowej w 

wysokości: 886.395,45 zł. W 2017 roku przychody gminy 487.771,28 zł stanowiły 

wolne środki, które w ciągu roku zostały spożytkowane. Warto również nadmienić, 

że rozchody budżetu na 31 grudnia 2017 roku wyniosły: 591.002,00 zł. Jest to 

kwota, na którą składa się spłata kredytów i pożyczek a łączna wartość spłaty 

zadłużenia wraz z odsetkami wyniosła 732.184,08 zł. Zadłużenie Gminy zmalało i 

na koniec grudnia 2017 roku stanowi wartość 4.884.394,32 zł. Szczegółowe 

zestawienie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków stanowi opracowanie w 

postaci sprawozdania rocznego, z którym Wysoka Rada mogła się zapoznać. 

Jeszcze raz nadmienię, że sprawozdanie roczne podlegało ocenie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która zaopiniowała je pozytywnie.  

 

Albin Wierdak – Wysoka Rado, mogę jedynie potwierdzić te cyfry, które 

przedstawiła P. Skarbnik. Komisja Rewizyjna analizowała sprawozdanie z 

wykonania budżetu za 2017 rok, zapoznała się również z opiniami Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Komisja nie wnosi żadnych uwag. 

  

Radni zostali zapoznani z : 

- sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, 

- sprawozdaniem finansowym za 2017 rok, 

- informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Osiek Jasielski, 

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania rocznego 

sprawozdania Wójta Gminy Osiek Jasielski z wykonania budżetu Gminy za rok 

2017. 

 



 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie  

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2017 rok. 

Albin Wierdak – Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek o udzielenie 

absolutorium Wójtowi za 2017 rok. Uważam, że Przewodniczący Rady powinien 

wniosek przyjąć i poddać pod głosowanie.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2017 rok. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie  

 

Wójt – Wysoka Rado, serdecznie dziękuję za udzielenie mi absolutorium. Te 

ostatnie lata nie są najłatwiejsze dla nas, dla Wójta, pracowników Urzędu Gminy i 

Rady Gminy. Chciałbym obiecać, że przynajmniej do końca roku będę się starał 

wywiązywać z nałożonych na mnie obowiązków. Moja praca w przeważającej części 

zależna jest od Waszych decyzji. Dziękuję, że są one wyważone. Przypominam 

sobie okres, w którym decydowaliśmy o systemie oświaty na naszym terenie. 

Wyszliśmy z tego z podniesionym czołem. Jesteśmy jedyną Gminą, która 

utrzymuje tak małe szkoły, które nie są do końca efektywne w swej działalności. 

Wiemy, że bardzo dużo nas to kosztuje, tym bardziej, że środki te mogłyby zostać 

przeznaczone na inne zadania. Robimy to dla dzieci. Wysoka Rado, dziękuję, że 

jesteście z nami, z Urzędem. Dziękuję również, że absolutorium zostało mi 



udzielone jednogłośnie. To bardzo dużo dla mnie znaczy. Bardzo serdecznie 

dziękuję przede wszystkim naszej P. Skarbnik, która też bardzo ciężko pracuje. 

Czasem mamy ze sobą małe zatargi, ale jako Wójt chciałbym, by w Gminie robiło 

się jak najwięcej, P. Skarbnik jest natomiast ogniwem, które hamuje mój 

temperament. Dziękuję P. Wiolu, że jest Pani z nami i rozumie nasze potrzeby. 

Dziękuję także P. Sekretarz, która jest z nami już wiele lat i chyba każdemu bardzo 

dobrze się z nią współpracuje. Dziękuję także Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 

i Budżetowej. Dziękuję wszystkim, dzięki którym nasz Urząd bardzo dobrze 

funkcjonuje.  

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Osiek Jasielski.  

 

Piotr Wojdacz – Temat ten był poruszany na wczorajszych obradach  Komisji 

Budżetowej, która przygotowała swoja propozycję. Biorąc pod uwagę informacje 

z innych gmin oraz to, że jest to ,,końcówka” kadencji po 12 latach urzędowania 

obecnego Wójta, Komisja Budżetowa przedstawiła następującą propozycję: 

- wynagrodzenie zasadnicze – 4.700 zł, wcześniej było na poziomie 5.000 zł,  

- dodatek funkcyjny – 1.900 zł, wcześniej był na poziomie 1.800 zł, 

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, 

- dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego, tj. w kwocie 2 640,00 zł. 

Podsumowując, wynagrodzenie Wójta będzie różnić się nieznacznie od tego jakie 

funkcjonowało do tej pory.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania?  

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Osiek Jasielski.  

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  



Ad. 15 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 Państwu projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Osiek Jasielski na 2018 rok powoduje 

zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 42.503 zł. Szczegółowe zmiany 

zawiera załącznik Nr 1 do uchwały. Po stronie wydatków mamy zwiększenie w 

identycznej wysokości: 42.503 zł. Dodatkowo po stronie wydatków dokonuje się 

przeniesień pomiędzy paragrafami. Zwiększenie dochodów wynika z 

realizowanego projektu, który dobiega końca. Dwie z naszych szkół uczestniczą 

w projekcie w partnerstwie z Urzędem Miasta. Powstały oszczędności, które 

zostały przeniesione na ten rok. Przeznaczono je na dodatkowe zajęcia dla dzieci.  

 

Wojdacz Piotr – Niewielkie zmiany związane z projektem, który dobiega końca. 

Komisja wnosi o przyjęcie zaproponowanych zmian.  

 

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. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/230/2017 

Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2017-

2027. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Wysoka Rado, w związku z tym, że nieuchronnie 

zbliżamy się do zamknięcia I. półrocza  2018 roku., Wieloletnia Prognoza 

Finansowa została urealniana. Widzicie w niej Państwo zmiany na dochodach i 

wydatkach, które mają swoje odzwierciedlenie w uchwałach i zarządzeniach z 

ostatniego półrocza.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania?  

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XL/230/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2017 r. w 

sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 

2017-2027. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 17. Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 18. Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś wnioski? 

Nie ma  

O godz. 9.41 zakończono obrady Sesji 

Protokołowała: Monika Władyka 


