
 

Protokół Nr XLVIII/2018 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia  23 lipca 2018 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XLVIII. 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  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.Marek Kiełbasa – Świerchowa, 

13.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka, 

14.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka. 

 

 



 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski,  

 

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”. 

 

O godz. 13.09 do obrad Sesji dołączył Radny Tomasz Źrebiec  

                                                                                                                           

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  ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Osiek Jasielski. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Osiek Jasielski 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom 

projektu pn. ,, Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin 

należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania właściwemu 

miejscowo dyrektorowi regionalnego zarządu  gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Osiek Jasielski 

opracowanego przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku Jasielskim. 



10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym 

11.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. 

12.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. 

13.Interpelacje radnych. 

14.Wolne wnioski i zapytania. 

15.Zakończenie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie porządek 

obrad dzisiejszej Sesji… 

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 XLVIII/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 XLVIII/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 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Osiek 

Jasielski. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są  pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Osiek Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Osiek Jasielski 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

 

Marek Kiełbasa – Czy wszystkie podmioty, które starały się o wydanie 

zezwolenia, otrzymały je?  

 

Wojdacz Piotr – Wszystkie podmioty starające się o zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych otrzymały takie zezwolenie. Ponadto, limity zezwoleń 

zostały utrzymane na poziomie jaki funkcjonuje od lat.  

 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado, czy są  pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Osiek Jasielski 

Kto jest za podjęciem uchwały? 



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 8  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy de minimis 

uczestnikom projektu pn. ,, Instalacja odnawialnych źródeł energii na 

terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są  pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania pomocy de 

minimis uczestnikom projektu pn. ,, Instalacja odnawialnych źródeł 

energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania 

właściwemu miejscowo dyrektorowi regionalnego zarządu  gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Osiek 

Jasielski opracowanego przez Gminny Zakład Komunalny w Osieku 

Jasielskim. 

 

Sylwia Twardzik – Przedmiotowa uchwała pojawiła się w porządku dzisiejszych 

obrad z uwagi na zmianę przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Regulamin nie zmienia się radykalnie. 

Aktualizacja polegała m.in. na wprowadzeniu zapisu, że taryfy nie zatwierdza, jak 

było do tej pory, Rada Gminy , ale Wody Polskie. Jeśli Rada Gminy zatwierdzi 

niniejszą uchwałę, Wody Polskie mają 3 miesiące na wydanie opinii dotyczącej 

regulaminu. Po pozytywnej opinii Wód Polskich, zostanie przygotowana stosowna 

uchwała zatwierdzająca regulamin.  

 



Marek Kiełbasa – Czy w kontekście ustawy, która weszła w życie, Rada Gminy 

w dalszym ciągu zatwierdza kwoty, które wynikają z obliczeń a dalej przekazuje 

je do zatwierdzenia Wodom Polskim?  

 

Sylwia Twardzik – Nie, teraz taryfy zatwierdzają Wody Polskie na okres trzech 

lat. Wysoka Rado, taryfy nie są przedmiotem tego regulaminu.  

 

Albin Wierdak – Mówimy teraz o cenie maksymalnej? 

 

Kiełbasa Marek – Taryfy i regulamin to dwie odrębne rzeczy.  

 

Sylwia Twardzik – W dalszym ciągu taryfy będą się najprawdopodobniej opierać 

na obliczeniach.  

 

Marek Kiełbasa – Kwestia ustalenia taryf na pewno będzie taka sama. Zmieni 

się jedynie procedura ich zatwierdzenia.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do 

zaopiniowania właściwemu miejscowo dyrektorowi regionalnego 

zarządu  gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków w Gminie Osiek Jasielski opracowanego przez Gminny Zakład 

Komunalny w Osieku Jasielskim. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 



 

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

umowy najmu nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej w trybie 

bezprzetargowym. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 11. 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, otrzymaliście dokumenty, które znacznie 

różnią się od tych jakie zostały Państwu przesłane przed Sesją. Jest to 

spowodowane tym, że w okresie od wysłania dokumentów do dzisiejszej Sesji, 

wpłynęło wiele pism, które wymagały naniesienia zmian budżetowych. Zarówno 

po stronie dochodów jak i wydatków, następuje zwiększenie o kwotę: 260.097 zł. 

Po stronie dochodów mamy zwiększenie o kwotę 190.000 zł, które nastąpiło w 

wyniku otrzymania promesy w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

Kolejna kwota to środki w wysokości 15.097 zł, które stanowią zwrot z tytułu 

utraconych dochodów wynikających ze zwolnień z podatku od nieruchomości. 

Ostatnia zmiana to wzrost dochodów o 55.000 zł – to tzw. FOGR. Wydatki ulegają 

zmianie o identyczną kwotę w stosunku do dochodów. Mamy także przesunięcia 

między paragrafami. Jak Wysoka Rada zdołała zauważyć, największe zmiany 

nastąpiły w dziale 600, czyli dotyczącym dróg. Zmiany pojawiają się w dziale 

związanym z oświatą i wychowaniem. Jest to zabezpieczenie środków na zakup 

tablicy interaktywnej przez jedną ze szkół w ramach złożonego wniosku. Kwota 



15.097 zł zostaje przeznaczona na zakup energii na oświetlenie ulic. 2000 zł to 

środki przeznaczone na zakup usług remontowych.  

 

Wojdacz Piotr – Komisja wszystkie zmiany zaopiniowała pozytywnie i wnioskuje 

do Wysokiej Rady o przyjęcie uchwały.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Wygonik Kazimierz – Składaliśmy wniosek o remont drogi Załęże – Zawadka 

Osiecka. Będzie ogłoszony przetarg? Jest to droga, z której w dużej mierze 

korzystają mieszkańcy Zawadki Osieckiej, gdyż na terenie Załęża jest 

kilkadziesiąt hektarów pól należących do mieszkańców tej miejscowości. Po 

ostatnim okresie deszczowym droga jest nieprzejezdna.  

 

Wójt – Rozmawialiśmy na ten temat na Komisji Budżetowej. Ważniejsze dla nas 

jest, by nie stracić tej promesy i wyremontować drogi asfaltowe. Termin realizacji 

,,powodziówki” jest bardzo krótki. Nieco dłuższy jest termin realizacji inwestycji 

z FOGR-u. Ogłosimy przetarg. Może powstaną jakieś oszczędności.  

 

Daniel Żarnowski – Jakie drogi zostały zgłoszone do ,,powodziówki”? 

 

Wójt – Zostały zgłoszone trzy odcinki: w Pielgrzymce, Czekaju i Samoklęskach. 

Innych protokołów popowodziowych nie posiadamy.  

 

Marek Kiełbasa – Zwracaliście się do FOGR-u z pismem? Te środki stanowią 

dotacje celową? 

 

Wygonik Kazimierz – Tak, zwracaliśmy się z wnioskiem do FOGR-u w wyniku 

czego przyszło pismo informujące o przyznaniu środków  w wysokości bodajże 

55.000 zł czy 56.000 zł.  



Marek Kiełbasa – Czyli jest to ogólna decyzja o przyznaniu środków bez 

wskazania konkretnej drogi.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Wysoka Rado, zarówno w dochodach jak i wydatkach 

mają Państwo zabezpieczone minimum wymaganych środków. Po jednej i drugiej 

stronie mamy inne wkłady własne i inną procedurę.  

 

O godz. 13.32 obrady Sesji opuścił Sołtys Tadeusz Zawisza 

 

Wójt – Problem polega na tym, że z FOGR-u otrzymaliśmy kwotę 55.000 zł. 

Kosztorysy na obydwie drogi opiewają na kwotę 120.000 zł. Nie możemy ogłosić 

zapytania ofertowego, gdyż już dzisiaj wiemy, że braknie nam środków. Jedną 

drogę zrealizujemy na pewno.  

 

Przewodniczący Rady – 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 przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 12. 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 – WPF zawiera jedynie urealnienie dochodów. Nie ma 

żadnych nowych przedsięwzięć.  

 



Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi, 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 

 

O godz. 13.38 obrady Sesji opuścił Radny Wojdacz Piotr i Radna Henryka 

Gumienna.  

 

Ad. 17. Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 18. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Kiełbasa Marek -  Problem dotyczy koszenia traw. W niektórych 

miejscowościach  w tym roku były koszone dopiero raz i są bardzo wysokie.  

 

Wójt – Opóźnienie jest spowodowane z jednej strony okresem deszczowym jaki 

miał miejsce a także organizacją ,,Dnia Osieka”. Myślę, że koszenie traw będzie 

postępować na bieżąco.  

 

Marek Kiełbasa – Chciałbym poruszyć temat drogi – łącznika z drogą 

wojewódzką w Świerchowej. W ubiegłym roku z funduszu sołeckiego zostało 

przeznaczone 4.500 zł. W tym przeznaczyliśmy 5.000 zł na jej remont. 

Należałoby albo położyć nowy asfalt którego koszt wyniesie ponad 18.000 zł, albo 



wykonać samo ,,nakropienie”, które będzie kosztować w granicach 8.000 zł – 

9.000 zł. Biorąc pod uwagę ilość samochodów, które jeżdżą teraz tamtą drogą, 

ta droga zostanie zniszczona.  

 

Wójt – Macie jakieś środki zarezerwowane na funduszu sołeckim na ten cel. 

Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zamówić remontera i wykonać ten 

remont. Koszt całego remontera to kwota około 8.000 zł. Panowie Sołtysi, czy 

wszystkie odcinki dróg wymagające remontu zostały naprawione czy są jeszcze 

jakieś? 

 

Marek Kiełbasa – W tym roku już pieniędzy nie ma, ale w przyszłym będę 

wnioskował o remont drogi koło szkoły. Mieszkańcy bardzo narzekają.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jeszcze jakieś wnioski? 

 

Władysław Świątek – Uczestniczyłem zjeździe sołtysów, gdzie padła oficjalna 

informacja, że sołtysi są wyłączeni z komisji szacowania szkód łowieckich. Czy 

wpłynęło do Urzędu Gminy jakieś pismo w tej sprawie? 

 

Sylwia Twardzik – Oficjalnie nie wpłynęło żadne pismo w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Stowarzyszenia ,,AKACJA”, w 

którym wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 1.000 zł w związku z 

realizacją projektów w zakresie ekonomii społecznej.  

 

Marta Łaba – Wysoka Rado, pierwszy raz złożyłam takie pismo w imieniu 

Stowarzyszenia.  

 

Wójt – Jestem jak najbardziej za. 

 



Przewodniczący Rady – Ja również przychylam się do tego wniosku. Wiem, że 

Stowarzyszenie prężnie działa. Szkoła Podstawowa w Mrukowej korzystała z ich 

wsparcia przy organizacji wyjazdów na basen.  

 

Marta Łaba – Stowarzyszenie ,,AKACJA” otrzymało dofinansowanie na realizację 

projektu ramach którego odbędą się spotkania informacyjne, zorganizowany 

zostanie wyjazd do najstarszej spółdzielni w województwie podkarpackim oraz 

spotkanie z młodzieżą. Składaliśmy także wniosek do ROPSU, gdzie również 

otrzymaliśmy dofinasowanie na różnego rodzaju wycieczki i wyjazdy. Muszą 

Państwo wiedzieć, że my to wszystko robimy społecznie. Otrzymujemy 

dofinansowanie w ramach projektów, ale to nie są środki dla nas. Brakująca 

kwota o jaką wnioskuje do Wysokiej Rady wynika ze zwiększonych kosztów 

administracyjnych.  

 

Przewodniczący Rady – Myślę, że chyba wszyscy Radni zgodzą się z tym, że 

musimy wspomóc Stowarzyszenie ,,AKACJA” zgodnie z wnioskiem jaki został 

złożony.  

 

Wioletta Mikołajczyk odczytała pismo jakie wpłynęło do Urzędu Gminy z 

Powiatu Jasielskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 

200.000 zł na realizację zadania: przebudowa drogi powiatowej Nr 

1893R Osiek Jasielski – Mytarz.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Przedstawione pismo było przedmiotem obrad na 

ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowej, która zaopiniowała go negatywnie.  

 

Przewodniczący Rady - Czy są jeszcze jakieś wnioski? 

Nie ma  

O godz.13.51 zakończono obrady Sesji 

Protokołowała: Monika Władyka 


