
 

Protokół Nr L/2018 

z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia  27 września 2018 roku 

 

Ad.1. Otwarcia L. Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Osiek Jasielski dokonał 

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

obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P., Sekretarz oraz Skarbnik. 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

     Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest  13 

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. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski  

6. Władysław Świątek - Czekaj 

7. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

8. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

9. Kazimierz Wygonik – Załęże 

10.Stanisław Mastej - Załęże 

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. Wioletta Mikołajczyk – Skarbnik Gminy 

7. Jacek Stanek – p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 



 

Nieobecni na Sesji: 

1. Piotr Wojdacz – Samoklęski 

2. Zbigniew Mróz - Świerchowa 

 

                                                                                                                           

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – Porządek dzisiejszych obrad przedstawia się 

następująco:  

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ,,ZAŁĘŻE II”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ,,SAMOKLĘSKI III”. 

6. 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. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie Sesji. 

 

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

dzisiejszego porządku obrad? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie porządek obrad 

Kto jest za jego przyjęciem? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad. 4: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ,,ZAŁĘŻE II”. 

 

Jacek Stanek – Wysoka Rado dochodzimy do końca procedury uchwalenia 



Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego „ ZAŁĘŻE II”, we wrześniu 

2017r r. podjęta została uchwała do opracowania Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „ ZAŁĘŻE II”, w związu z tym, żeby można było 

sprzedać to. Plan dopuszcza w tej chwili m.in. budowę budynków przeznaczonych 

do produkcji, usług, handlu. Działki nie mogą być mniejsze niż 30 arów. Budynki 

które tam mogą być usytuowane i budowane mogą mieć długość nawet i 100 

metrów, w przypadku Załęża jest 100 metrów a w przypadku Samoklęsk 70 

metrów, szerokość w przypadku Załęża jest 40 metrów, a w Samoklęskach 30 

metrów. Plan określa wymagania jakie mają być spełnione przy budowie budynków. 

W Załężu przykładowo nie mogą być budowane budynki podpiwniczone, muszą być 

wzmocnione fundamenty i kąty nachylenia dachu są określony dokładnie. Określa 

również jakie rodzaje materiału można gromadzić, co robić z wodami opadowymi 

oraz innymi rzeczami związanymi z tą działalnością. Ten plan to wszystko określa. 

W uzasadnieniu do uchwały jest opisana cała procedura związana z przyjęciem 

planu. W terminie 7 dni od uchwalenia dzisiejszych uchwał całość dokumentacji 

zostanie przekazana do biura prawnego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w 

Rzeszowie i do miesiąca czasu biuro prawne musi wszystko sprawdzić. Po 14 dniach 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego uchwałą 

staje się prawomocna. Jeśli są jakieś pytania to bardzo proszę. W projekcie 

dotyczącym Samoklęsk sytuacja wygląda w ten sam sposób, tylko parametry są 

nieco inne, ponieważ powierzchnia działek jest mniejsza. Sedno całej sprawy jest 

takie, że i w Załężu i w Samoklęskach można budować budynki przemysłowe. 

Wcześniej było to niedozwolone. W tej chwili każdą działkę może nabyć osoba nie 

będąca rolnikiem. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś pytania? 

 

Władysław Świątek – Ile taki plan kosztuje? 

 

Jacek stanek – 25 tysięcy za dwa plany. Gdyby były sporządzane pojedynczo to 

w granicy 17 tysięcy jeden. 

 

Przewodniczący Rady – Czy sa jeszcze jakieś pytania? 

 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ ZAŁĘŻE II”. Kto jest za 

podjęciem uchwały? 



Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ,,SAMOKLĘSKI III”. 

 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SAMOKLĘSKI III”. Kto jest za 

podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Ad.6 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. 

 

Skarbnik – Przedstawiony projekt zmiany Uchwały Budżetowej zawiera 

zwiększenie dochodów w budżecie na obecny rok o kwotę 253 520 zł, jak również 

zmiany w tych dochodach, których odzwierciedleniem jest załącznik nr. 1, ponad 

to dokonaliśmy zwiększenia wydatków Gminy Osiek Jasielski na 2018 r. również 

o kwotę 253 520 zł. Dokonano również przeniesień w planie wydatków, to zawiera 

załącznik nr 2.  Paragraf 3 Uchwały budżetowej na ten rok także zawiera zmiany 

w rozdysponowaniu funduszu sołeckiego ze względu na wpływ wniosku sołectwa 

Załęże, w którym mieszkańcy dokonali zmian przeznaczenia tych środków. 

Dokonane zmiany przedstawia tabela umieszczona w tym paragrafie. 

Konieczność zwołania dzisiejszej sesji była podyktowana wpływem dwóch pism w 

dniu wczorajszym od Wojewody Podkarpackiego, który zwiększa nam plan przede 

wszystkim na pomoce społeczne i na „Dziale: Rodzina”. Po stronie dochodów na 

rozdziale 852 28 mamy zwiększenie w kwocie 1512 zł na świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast na rozdziale dot. Rodziny na 

realizację świadczeń rodzinnych i na wypłatę tychże świadczeń oraz opłacenie 

składek zdrowotnych na osoby które pobierają to świadczenie 252 008 zł. 

Natomiast po stronie wydatków  rozdysponowane zostały te dwie kwoty które 

widzicie po dochodach, które przyznała Pani Wojewoda, oraz dokonałam zmian 

wynikających z wniosku na funduszu sołeckim  sołectwie z Załęża, jak również 

przeniesienia między paragrafami, które zabezpieczają podstawowa działalność 

Urzędu Gminy. 



Przewodniczący Rady – Czy są jakieś 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. 13. Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado czy są jakieś wnioski? 

Marek Kiełbasa – Jak wygląda sprawa remontu drogi w miejscowości 

Świerchowa? Co z wykonaniem oświetlenia na nowym osiedlu? Czy istnieje 

możliwość zorganizowania spotkania w wioskach w szczególności w Świerchowej  

odnośnie „Projektu : Czyste Powietrze.”? 

Wójt – Szanowni Radni, odnośnie ostatniego pytania spotkanie dotyczące tego 

projektu jest organizowane w Osieku Jasielskim bezpośrednio przez Ministerstwo 

i musimy się zorientować czy specjalnie przyjadą do Świerchowej. Spotkanie jest 

organizowane w Osieku, żeby wszyscy mieszkańcy gminy dojechali. Zorientujemy 

się i jeżeli będzie taka zgoda to będzie takie spotkanie w Świerchowej. Nie wiem 

czy w sprawie oświetlenia ulicznego był składany jakikolwiek wniosek, czy trzeba 

na ten odcinek projekt, czy składał Pan jakieś pismo prze mieszkańców do Gminy 

Osiek Jasielski. 

Marek Kiełbasa – Nie dostałem, w tej sprawie żadnej odpowiedzi mimo, że 

wniosek i pismo zostały złożone. We wniosku została określona kwota 10 tys zł 

na założenie czterech czy pięciu lamp. 



Wójt – Czy przeznaczyliście sobie jakieś środki z funduszu sołeckiego na ten cel? 

Gdyby sołectwo przeznaczyło środki z funduszu sołeckiego na projekt, to na jego 

realizacje szukalibyśmy środków w budżecie. 

Marek Kiełbasa – Na dzień dzisiejszy jesteśmy w kropce , ponieważ nie 

wyjaśniła się jak dotąd sprawa dotycząca działek. W funduszu sołeckim mamy 

środki z przeznaczeniem na remont dachu, jeżeli nie będzie on realizowany to 

musimy dokonać zmian do końca października a do tego potrzebuję jasnej 

deklaracji.  

Wójt - Nie stwierdziłem jednoznacznie, że nie będzie on realizowany, ale jest 

końcówka roku, więc  możemy się nie wyrobić. Czy jest tam wymagane 

pozwolenie na budowę? 

Marek Kiełbasa – Nie, wymagane jest jedynie zgłoszenie. 

Wójt – To zmienia postać rzeczy. Trzeba było to zgłosić na ostatniej sesji, bo to 

ważne, że jest to na zgłoszenie, ponieważ nie trzeba procedury. Ostateczna 

decyzja należy do Was czy gmina ma ogłosić przetarg i środki na realizację. 

Marek Kiełbasa – Wszystko jest ogłoszone , przygotowane i nie ma mowy o 

zmianie dokumentacji, każda zmiana to dodatkowe koszty. Według planu mamy 

w tej chwili ogłoszenie przetargu. 

Wójt – Na jaką kwotę opiewał kosztorys? 

Marek Kiełbasa – Na kwotę około 70 tysięcy. Dokładnie zakwalifikuje to 

wszystko przetarg lub zapytanie ofertowe. 

Wójt – Sprawa ta wyjaśni się w najbliższym czasie. A w sprawie drogi, tej o którą 

Pan pytał łączącą drogę wojewódzka i powiatową w miejscowości Świerchowa, 

Przeznaczyliście kwotę 6 tys zł. Za takie środki nie zrobi się generalnego remontu, 

jeżeli chcecie remont tej drogi , taki cząstkowy, to jak najbardziej możemy to 

zlecić. Były radny zabiega również o położenie nawierzchni asfaltowej na nowym 

osiedlu, jej koszt byłby o wiele niższy , niż remont całego odcinka w Świerchowej. 

Marek Kiełbasa – Zebranie wiejskie zobligowało mnie do tego, aby poprawić tą 

drogę, ponieważ jest na niej spory ruch i się zwyczajnie rozjeżdża.  

Wójt – Realizację tej drogi spróbujemy zrobić z wykorzystaniem środków 

zewnętrznych. 

 



Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Pani Marii Homlak 

zamieszkałej w Brzezowej dotyczące wycięcia krzaków na drodze do pól 

i lasu, tzw. „organistówce” w Samoklęskach. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma  

O godz. 14.35 zakończono obrady Sesji 

 

Protokołowała: Magdalena Gumienna 


