
 

Protokół Nr IV/2018 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 28 grudnia 2018 roku 

 

Ad.1. Otwarcia IV. Sesj Rady Gminy Osiek Jasielski dokonał Przewodniczący 

Rady Gminy Osiek Jasielski: P. Piotr Wojdacz witając wszystkich obecnych 

Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Skarbnik, P. Rafała Zająca – Kierownika referatu 

OA oraz P. Roberta Twardzika – Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Osieku Jasielskim. 

 

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. Brej Dariusz - Pielgrzymka, 

2. Ciuła Paweł - Pielgrzymka, 

3. Gortad Łukasz –Czekaj, 

4. Gumienna Henryka – Zawadka Osiecka,  

5. Gumienny Tadeusz – Zawadka Osiecka, 

6. Kiciliński Krzysztof – Samoklęski, 

7. Kurcz Piotr – Załęże, 

8. Pepera Mariusz – Osiek Jasielski, 

9. Ropa Tomasz – Mrukowa, 

10. Socha Daniel – Mrukowa, 

11. Wojdacz Piotr – Samoklęski, 

12. Wygonik Kazimierz – Załęże, 

13. Zagórski Mariusz – Świerchowa, 

14. Marek Kiełbasa – Świerchowa. 

15. Źrebiec Tomasz – 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. Janusz Brączyk – sołtys wsi Pielgrzymka, 

5. Władysław Świątek – sołtys wsi Czekaj, 

6. Andrzej Stachurski  - Wójt Gminy, 

7. Wioletta Mikołajczyk – Skarbnik Gminy, 

8. Rafał Zając – Kierownik referatu OA, 

9. Twardzik Robert – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku 

Jasielskim 

 

                                                                                                                           

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 protokołów z poprzednich Sesji. 

5. Informacja Wójta z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody w 2019 r. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych   

przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  

        i odprowadzania ścieków w Gminie Osiek Jasielski. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem: ,, Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019-2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

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



13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Osiek Jasielski na 2019 rok. 

14. Podjęcie uchwały  w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków              

       Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach pożarniczych. 

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. 

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 2018-2027 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 

na realizację zadania pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu Gminy 

Osiek Jasielski w 2019 rok” 

18. Uchwała Budżetowa Gminy Osiek Jasielski na 2019 rok 

19. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek 

Jasielski na lata 2019-2026. 

20. Przedstawienie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki  

Nr XXIII/23/2018 z dnia 15-11-2018r. w sprawie zmian w Statucie Związku 

Gmin Dorzecza Wisłoki. 

21. Interpelacje radnych. 

22. Wolne wnioski i zapytania. 

23. Zakończenie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, mamy trzy wnioski o zmianę porządku 

obrad. Jeden z nich dotyczy przeniesienia punktu: ,, Informacja Wójta z wykonania 

uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie 

międzysesyjnym” przed ,,Interpelacje radnych. Kolejne wnioski dotyczą dołożenia 

do dzisiejszego porządku obrad dwóch uchwał. Jedna z nich dotyczy wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości a druga dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla nieruchomości oznaczonych w 

ewidencji gruntów jako działki nr 429, 431, 427, 446, 426 o łącznej powierzchni 

7,70 ha położonych w miejscowości Świerchowa. 



Wysoka Rado, kto jest za zatwierdzeniem wniosku o dołożenie do 

porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bycie 

nieruchomości? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

Wysoka Rado, kto jest za zatwierdzeniem wniosku o dołożenie do 

porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla nieruchomości oznaczonych w 

ewidencji gruntów jako działki nr 429, 431, 427, 446, 426 o łącznej 

powierzchni 7,70 ha położonych w miejscowości Świerchowa. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

Wysoka Rado poddaje pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 

Kto jest za przyjęciem tak przedstawionego porządku obrad? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado protokoły z Sesji Nr I/2018 , II/2018 oraz 

III/2018 były umieszczone w BIP-ie. Były również dostępne w Urzędzie Gminy w 

biurze obsługi Rady Gminy.  

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z Sesji Nr I/2018? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr I/2018? 

Kto jest za przyjęciem z protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z Sesji Nr II/2018? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr II/2018? 

Kto jest za przyjęciem z protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z Sesji Nr III/2018? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr III/2018? 



Kto jest za przyjęciem z protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody w 

2019r. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, mamy przed sobą cztery uchwały 

przygotowane przez Gminny Zakład Komunalny. Pierwsza z uchwał dotyczy 

ustalenia dopłaty do 1 m3 wody w 2019 roku. Proszę o zabranie głosu przez P. 

Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim i krótkie 

omówienie.  

 

Robert Twardzik – Wysoka Rado, jeśli chodzi o dopłaty do wody , nic się nie 

zmienia. Stawka jest identyczna jak w roku poprzednim.  

 

Przewodniczący Rady – Rozumiem, że jednostkowy koszt dla mieszkańców nie 

ulega zmianie.  

 

Robert Twardzik – Nic się nie zmienia.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 

wody w 2019 r. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 



Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzonych 

ścieków. 

 

Robert Twardzik – Tu jest taka sama sytuacja. Dopłata do 1 m3 ścieków nie 

zmienia się. Ogólna kwota ulega zmianie, ale tylko dlatego, że w maju tego roku 

była podwyżka.  

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie dopłat do 1 m3 

odprowadzonych ścieków. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych   przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Robert Twardzik – Stawki opłat zostały podwyższone, ponieważ biorąc pod uwagę 

rok 2018, jako GZK musielibyśmy dopłacać  do usługi transportu nieczystości 

ciekłych. Obowiązujące do tej pory stawki opłat dla gospodarstw domowych 

wynosiły: 67 zł i 87 zł.   

 

Tomasz Ropa – To jest brutto czy netto? 

 

Robert Twardzik – To jest brutto. Aktualnie proponujemy 65 zł i 85 zł. 

 

Tomasz Ropa – Teraz proponujecie 65 zł i 85 zł netto? 

 



Robert Twardzik – Tak. Tu dochodzi 8% podatku.  

 

Przewodniczący Rady – Jeśli chodzi o opróżnianie zbiorników, proponujecie 

stawkę 14,08 zł. 

 

Robert Twardzik – Stawka uległa zwiększeniu o kilkadziesiąt groszy, ponieważ 

chcieliśmy dorównać cenę 1m3 wywożonych ścieków do kosztu 1 m3 ścieków jaki 

trzeba pokryć przy zrzucie do kanalizacji.  

 

Przewodniczący Rady – Tak, ale tu chodzi o mieszkańców. Jeśli ktoś mieszka w 

miejscowości, w której funkcjonuje sieć kanalizacyjna, jednostkowy koszt 1m3 

ścieków to kwota 7,08 zł po uwzględnieniu dopłaty. Natomiast w tym wypadku nie 

ma dopłaty. Może należałoby się pochylić nad tym i umożliwić mieszkańcom z 

miejscowości nieskanalizowanych oddawanie ścieków na podobnym poziomie jak 

mieszkańcy podpięci do sieci.  

 

Tomasz Ropa – Teraz jest 27 zł więcej na 1 kursie. Mówię tutaj o kursie z Sali DL 

w Mrukowej czy szkoły.  

 

Robert Twardzik – Nie zmienia się stawka za transport ścieków dla instytucji. 

Zarówno w poprzedniej jak i bieżącej uchwale mamy stawkę 98 zł.  

 

Tomasz Ropa – Tak, ale tam miałeś brutto a tutaj mamy netto.  

 

Robert Twardzik – Uchwała zawiera ceny netto. Mówię o uchwale z 2017 roku. 

Stawki pozostają nie zmienione. 

 

Wójt – Mimo, że wzrosły koszty tak naprawdę.  

 



Robert Twardzik – Stawki opłat wzrastają dla gospodarstw domowych o  około 

4 zł dla I strefy do 3km oraz o około 6 zł dla II strefy powyżej 3 km. 

 

Przewodniczący Rady -  Tak naprawdę zmienia się jedynie pkt.2a uchwały.  

 

Robert Twardzik – Tak, dla instytucji stawki się nie zmieniają.  

 

Tomasz Ropa – Jak się nie zmienia dla instytucji? Nie rozumiem. 

 

Robert Twardzik – Może doliczasz 23 % VAT-u a ma być 8%?  

 

Przewodniczący Rady – Reasumując, dla gospodarstw domowych kwota ulega 

nieznacznej zmianie dla obydwu stref. Rozumiem, że od pozostałych dostawców 

czyli instytucji, kwoty się nie zmieniają? 

 

Robert Twardzik – Nie.  

 

Wójt – Kwoty jakie były kalkulowane były brane z umów jakie były podpisane czy 

złożonych zapytań ofertowych. To jedna z najniższych kwot jakie były oferowane. 

Ta firma świadczyła te usługi. Zakupiono wóz asenizacyjny. Koszty powinny 

zmaleć. To były kalkulacje robione na podstawie umów i zapytań ofertowych. Są 

to stawki do maja. Musimy się nad tym pochylić. Stawki nie powinny wzrosnąć 

mimo wzrostu kosztów.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie dopłat do 1 m3 

odprowadzonych ścieków. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 



14 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny był ,,PRZECIW” 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków w Gminie Osiek Jasielski. 

 

Robert Twardzik – Zmiany regulaminu wynikają z dostosowania go do nowych 

przepisów prawnych. Został on uszczegółowiony. Mamy tam również warunki 

przyłącza do kanalizacji jakie musi spełnić gospodarstwo jak i warunki przyłącza 

do wody.  

  

Wójt – Czyli zmianie ulegają warunki techniczne. 

 

Robert Twardzik – Tak to był główny temat wprowadzonych zmian.  

 

Gumienny Tadeusz – Ile Gmina dopłaca do 1 m3 ścieków?  

 

Robert Twardzik – 7 zł.  

 

Gumienny Tadeusz – To bardzo dużo. Cztery wioski są zatem pokrzywdzone.  

 

Kazimierz Wygonik – Ogólna kwota dopłaty wynosi 253 tys. zł.  

 

Gumienny Tadeusz – Może należałoby porównać  z innymi gminami. 

 

Robert Twardzik – Jeśli chodzi o cenę ścieków to mamy porównywalną do ceny 

funkcjonującej w Skołyszynie czy Dębowcu. Taniej jest natomiast w Nowym 



Żmigrodzie. Mają jedną oczyszczalnię, większą sieć kanalizacyjną i nie płacą 

amortyzacji.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Osiek Jasielski. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

O godz. 9.25 ogłoszono przerwę. 

Obrady Sesji wznowiono o godz. 9.35 

Obrady Sesji opuścił P. Robert Twardzik – Kierownik Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Osieku Jasielskim 

Do obrad Sesji dołączyła P. Józefa Romanek – Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego 

na zakup posiłku lub żywności, lub świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem: ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Józefa Romanek – Wysoka Rado, pierwsza tego typu uchwała została podjęta w 

styczniu 2014 roku. Uchwała ta miała identyczną treść za wyjątkiem nazwy 

samego programu. Nowa nazwa programu brzmi: Posiłek w domu i szkole na lata 

2019-2023 czyli na okres 5 lat. W związku z powyższym wcześniejsza uchwała 

traci moc. Główną sentencją tej uchwały jest podwyższenie kryterium 

dochodowego, które uprawniałoby do korzystania z pomocy społecznej przez 

osoby objęte programem: Posiłek w domu i szkole na lata 2019-2023. Chodzi o 



przyznanie wszelkiego rodzaju posiłków dla dzieci i młodzieży, przyznanie zasiłków 

pieniężnych dla osób dorosłych szczególnie dla osób niepełnosprawnych, starszych 

i ewentualnie chorych, dowóz tego posiłku oraz świadczenia rzeczowego 

przeznaczonego głownie dla osób uzależnionych, by zapobiec marnotrawieniu 

zasobów finansowych. Rządowy program przewiduje udzielenie wsparcia w 

zakresie dożywiania osobom spełniającym 150% kryterium, ale tylko w przypadku 

przyjęcia przez radę Gminy stosownej uchwały, która podwyższałaby kryterium 

dochodowe do tego poziomu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej każdy ma 

prawo korzystać z form pomocy wymienionych wcześniej jeśli jego dochód nie 

przekroczy: 1051 zł w przypadku osoby samotnej oraz 792 zł w przypadku osoby 

w rodzinie.  

 

Przewodniczący Rady – Kwoty bazowe padły, zatem osoby, które będą 

wykazywać mniejsze dochody będą mogły być tym programem objęte jeśli 

stosowny wniosek zostanie złożony. P. Kierownik, ile osób dorosłych korzysta z 

tego programu? 

 

Józefa Romanek – 211 dzieci w szkole. Ogółem korzystających z programu jest 

498 osób. Różnica to osoby dorosłe.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

 

Józefa Romanek – Chciałam jeszcze dopowiedzieć, że są to środki dotacyjne. 

Gmina dopłaca jedynie 20%. Jest to bardzo korzystne, ponieważ z każdej złotówki 

0,80 zł płaci Urząd Wojewódzki  

 

Przewodniczący Rady – W szkołach dostęp do ciepłych posiłków jest o wiele 

szerszy. Problem polega jednak na tym, że dzieci nie chcą jeść. Jest trochę 

odwrotna sytuacja, ale możliwości są.  

 

Dariusz Brej – Dzieci faktycznie nie jedzą. Niekiedy zwracane są całe porcje. Te 

koszty też można by było sprawdzić.  



 

Józefa Romanek – Program obejmuje trzy moduły. Jest to pomoc finansowa, 

rzeczowa, ale jest również możliwość dofinansowania stołówek. Będzie to jednak 

określone przez system oświatowy.  

 

Przewodniczący Rady – Tych stołówek wiele nie mamy.  

 

Józefa Romanek – Prawdopodobnie do kwietnia następnego roku dyrektorzy 

placówek oświatowych będą mogli występować o środki na poszerzenie 

istniejących stołówek szkolnych jak i na nowo powstałe. Chodzi tu przede 

wszystkim o to, by wyeliminować dostarczanie posiłków z zewnątrz.  

 

Tadeusz Gumienny – Kto w tej chwili zaopatruje stołówki szkolne? 

 

Józefa Romanek  - Na chwilę obecną jest to firma ,,TRAFUNEK”.  

 

Gumienny Tadeusz – Dzieci narzekają na to jedzenie.  

 

Józefa Romanek – Nie wszystkim dzieci dogodzi. Jeśli się nie sprawdzi jako firma, 

zawsze można zawrzeć umowę z innym podmiotem.  

 

Tadeusz Gumienny – Czy można zerwać umowę? 

 

Józefa Romanek – Umowa jest do końca roku szkolnego. Nie mam żadnych tego 

rodzaju przykrych informacji.  

 

Wójt – P. Radny zadał pytanie dotyczące zerwania umowy. Oczywiście możemy 

ją zerwać w sytuacji gdy jest wykonywana niezgodnie z zapisem, jeśli firma nie 

dostosowuje się do specyfikacji zamówienia, jeśli te posiłki nie są takie jak powinny 



być. Jeśli będą takie sygnały, będzie kontrola i zawsze taką umowę można 

wypowiedzieć. Ogłosimy jeszcze raz przetarg i może będzie inny podmiot, który 

będzie wykonywał to rzetelnie. Myślę, że nie było do tej pory żadnych tego rodzaju 

uwag? 

 

Józefa Romanek – Nie było. Wcześniej wykonywała to firma ,,KONKRET”, ale 

zaproponowali wysoka stawkę: 5,50 zł za jeden posiłek a ,,TRAFUNEK” zaoferował 

3,90 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Zostawmy ten temat dyrektorom. W tym momencie nie 

mamy wiedzy, by dyskutować na temat posiłków.  

Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego 

na zakup posiłku lub żywności, lub świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem: ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę P. Kierownik o zabranie głosu i omówienie 

uchwały. 

 

Józefa Romanek – Wysoka Rado, zgodnie ustawą o pomocy społecznej, do zadań 

gminy o charakterze obowiązkowym jest udzielnie schronienia, zapewnienie 

posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W związku z tym, 



że zadanie to ma charakter obowiązkowy, każda gmina powinna je realizować. Jest 

to realizowane poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w noclegowni czy  w 

schronisku dla bezdomnych. Jest to temat bardzo gorący i bardzo naglący, 

ponieważ mamy okres zimowy. Mimo, że nie ma mrozów, każda gmina powinna 

być do tego przygotowana. W razie pojawienia się takiej osoby, trzeba taką osobą 

się zająć i gdzieś tę osobę umieścić. Dotychczas nie mieliśmy żadnych bezdomnych 

na terenie gminy. Istnieje możliwość zawarcia porozumienia z innymi podmiotami 

na wykonanie takiej usługi. W związku z powyższym, stosownym było 

sporządzenie uchwały dotyczącej odpłatności za pobyt w schronisku w sytuacji 

pojawienia się takiej osoby na naszym terenie. Wiadomo, że osoby bezdomne są 

pozbawione źródeł utrzymania, ale przeważnie korzystają z pomocy społecznej. 

Dochody mają bardzo niskie. Jeśli dochód osoby nie przekroczy 701 zł, taka osoba 

jest umieszczana w schronisku nie uiszczając żadnej odpłatności. Jeśli natomiast 

dochód osoby bezdomnej wyniesie 251% kryterium co stanowi kwotę 1752 zł, taka 

osoba powinna pokryć odpłatność za pobyt w schronisku w pełnej wysokości.  

 

Marek Kiełbasa – Kogo uważamy za osobę bezdomną? Jeśli znajdzie się na 

naszym terenie osoba bezdomna, ale mająca inny adres zamieszkania, czy mamy 

obowiązek opłacić jej pobyt w schronisku?  

 

Romanek Józefa – W takiej sytuacji bierze się pod uwagę ostatnie miejsce 

stałego zameldowania.  

Marek Kiełbasa – W takiej sytuacji, jak należy postąpić z taką osobą? Przewozimy 

ją do miejsca dla osób dla bezdomnych czy do miejsca ostatniego zameldowania? 

 

Józefa Romanek – Uważam, że w sytuacji nasilenia mrozów powinniśmy ją 

przewieźć do schroniska a wtenczas starać się o zwrot odpłatności za pobyt w 

schronisku.  

 

Wójt – Mamy jeszcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie możemy 

wspólnie podjąć takie decyzje.  

 

Tomasz Źrebiec – Co z osobą, która nie ma w ogóle meldunku a przebywa na 

ternie gminy? 

 

Józefa Romanek – Jeśli przebywa na naszym terenie, powinniśmy  się nią zająć. 

 



Tomasz Źrebiec – W takiej sytuacji GOPS zapewnia jej meldunek na swoim 

terenie? 

 

Mariusz Pepera – Takimi sprawami zajmuje się policja, nie gmina.  

 

Józefa Romanek – Miejmy nadzieję, że taka sytuacja się nie pojawi.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 ( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady - § 1 uchwały brzmi: ,,Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie 

przetargu nieograniczonego część (ok. 0,40 ha) nieruchomości oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 471/25 położonej w obrębie Osiek Jasielski, będącej 

własnością Gminy Osiek Jasielski, dla której prowadzona jest księga wieczysta o 

nr KS1J/00036469/8, oznaczonej na mapie kolorem czerwonym, stanowiącej 

załącznik do przedmiotowej uchwały.” 

 

Wójt – Po zebraniu wiejskim w miejscowości Osiek Jasielski wpłyną wniosek o 

podzielenie działki, ponieważ są chętne osoby by ją nabyć.  

 

Tadeusz Zawisza – Na jednym z w czelniejszych zebrań wiejskich mieszkańcy 

wyrazili zgodę.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 



Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady - § 1 uchwały zawiera: ,, Wyraża zgodę na sprzedaż w 

trybie przetargu nieograniczonego część (ok. 0,80 ha) nieruchomości oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 426 położonej w obrębie Świerchowa, będącej własnością 

Gminy Osiek Jasielski, dla której prowadzona jest księga wieczysta 

o nr. KS1J/00034425/4, oznaczonej na mapie kolorem czerwonym, stanowiącej 

załącznik do przedmiotowej uchwały”. 

 

Wójt – Tutaj mamy podobną sytuację ; wpłynął wniosek po zebraniu wiejskim, 

dlatego chcemy wydzielić przedmiotową działkę i sprzedać.  

 

Przewodniczący Rady – Proszę jeszcze przedstawić opinię zebrania wiejskiego. 

 

Marek Kiełbasa – Wniosek wpłynął jeszcze we wrześniu. Mieszkańcy mieli pewien 

dylemat czy sprzedawać działkę czy nie. Ostatecznie mamy pozytywną opinię tym 

bardziej, że o zakup tej działki wystąpił mieszkaniec Świerchowej. Rejon, na 

którym znajduje się ta działka jest obszarem, na którym rozwijają się firmy 

handlowe, przemysłowe. Myślę, że nabywca będzie im współtowarzyszył na 

tamtym  terenie.  

 

Mariusz Źrebiec – W którym miejscu znajduje się ta działka?  

 

Marek Kiełbasa – Działka znajduje się przy drodze między Świerchową a 

Łężynami, za tzw. ,,betoniarnią” .  

 



Wójt – Nie mamy jeszcze wyłonionego dzierżawcy nieruchomości dlatego działkę 

możemy wydzielić a wydzieloną część sprzedać. Pozostała część zostanie 

wydzierżawiona.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla nieruchomości oznaczonych w 

ewidencji gruntów jako działki nr 429, 431, 427, 446, 426 o łącznej 

powierzchni 7,70 ha położonych w miejscowości Świerchowa. 

 

Wójt – To są działki, o których mówiłem przed chwilą. Są to nieruchomości 

przeznaczone do dzierżawy pozostające po wydzieleniu działki przeznaczonej na 

sprzedaż.  

 

Przewodniczący Rady – Mamy jakąś chętną osobę? 

 

Wójt – Wcześniej dzierżawiła to osoba z Gminy Dębowiec. Na chwilę obecną nie 

wiemy kto to będzie.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla nieruchomości 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 429, 431, 427, 446, 426 

o łącznej powierzchni 7,70 ha położonych w miejscowości Świerchowa. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 



Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2019 rok. 

 

Przewodniczący Rady – Program został opracowany przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwoty, którymi Komisja dysponuje w 

swoim budżecie uległy zmniejszeniu. Ich wysokość jest ściśle powiązana z 

punktami sprzedaży. Im mniejsza ilość punktów sprzedaży, tym mniejsza ilość 

środków przeznaczona na Program. Zadania zawarte w Programie mają w 

większości charakter ustawowy.  

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2019 rok. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały  w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

 

Wójt – Po posiedzeniu Gminnego Zarządu OSP padł wniosek o podniesienie tej 

kwoty. Myślę, że i tak jej wysokość nie do końca wyrównuje poniesione straty. 

Niejednokrotnie strażak, który bierze udział w  takiej akcji, nie da rady pójść do 

pracy. Akcje mają miejsce o różnych porach dnia i nocy. Stawka została 

podniesiona do 12 zł. Jako strażacy podnosiliśmy kwestię niskich stawek jeszcze 



wtedy gdy byłem komendantem gminnym. Wiadomo, że ustalone stawki nie 

pokryją strat wynikających z  udziału w akcji, ale tu nikt nie idzie w kierunku zysku, 

a liczy się jedynie pomoc drugiemu człowiekowi.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w 

działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 17 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. 

 

Przewodniczący Rady – Wiem, że wczoraj odbyła się Komisja Budżetowa dlatego 

proszę o jej opinię w stosunku do zmian zaproponowanych przez P. Skarbnik.  

 

Tomasz Źrebiec  - W dniu wczorajszym Komisja Budżetowa wspólnie z P. 

Skarbnik, Wójtem i P. Kierownikiem rozpatrywaliśmy kończący się budżet. P. 

Skarbnik przedstawiła zmiany potrzebne do zamknięcia tegorocznego budżetu. 

Komisja prosi o przyjęcie zaproponowanych zmian. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

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 przyjęciem uchwały? 



Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 18. 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 2018-

2027. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Wysoka Rado, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 

2018 – 2027 zakłada urealnienie dochodów i wydatków do kwot, które po prostu 

zamykają nam budżet. Oznacza to, że dochody zawarte po stronie dochodów 

zarówno majątkowych jak i bieżących  są tożsame z tymi kwotami, które wynikają 

z uchwały budżetowej i zawierają wszystkie zmiany jakie były wykonywane w 

budżecie na przestrzeni całego roku. Taka sama sytuacja jest pom stronie 

wydatków. W załączniku nr 2: ,,Wykaz wieloletnich przedsięwzięć nie zawiera 

żadnych zmian”.  

 

Tomasz Źrebiec – Opinia Komisji co do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest 

pozytywna.  

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 

2018-2027. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

O godz. 10.15 głoszono przerwę  

Obrady Sesji wznowiono o godz. 10.28  



 

Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania na realizację zadania pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z 

terenu Gminy Osiek Jasielski w 2019 rok”. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Przedmiotowa uchwała pojawiła się w związku z 

ogłoszonym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od  

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Osiek Jasielski na rok 

2019. Wpłynęła jedna oferta opiewająca na kwotę 507.000 zł. W związku z tym, 

że do końca roku musimy podpisać umowę z wykonawcą tej usługi, musimy 

zabezpieczyć środki, by mieć możliwość podpisania tej umowy. Ta uchwała nie 

wiąże się zaciągnięciem jakiegokolwiek  kredytu a daje jedynie prawną  możliwość 

do podpisania umowy. W 2019 roku przy pierwszych zmianach budżetowych, 

zostaną wprowadzone dodatkowe dochody z racji tego, że na ostatniej Sesji 

podjęliście uchwałę w sprawie podwyższenia stawki za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych.  

 

Wójt – Wysoka Rado, w ościennych gminach stawki za odpady są wyższe. Mamy 

jedną z najniższych stawek a jej wysokość wynikła z przetargu.  

 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. ,,Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych  z terenu Gminy Osiek Jasielski w 2019 rok”. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

 



Ad. 20 Uchwała Budżetowa Gminy Osiek Jasielski na 2019 rok 

 

Wioletta Mikołajczyk – Wysoka Rado, 24 grudnia br. wpłynęła opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej odnosząca się do budżetu na 2019 rok. Jest to 

uchwała RIO Nr VI/47/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie projektu 

Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na 2019 rok. RIO pozytywnie opiniuje 

projekt Uchwały Budżetowej z uwagami zawartymi w uzasadnieniu uchwały. Uwagi 

są cztery, które w mojej ocenie nie mają wpływu na kwoty wyszczególnione w 

budżecie.  RIO wskazuje, że w dziale 900 powinny znajdować się dochody tylko i 

wyłącznie z zakresu zagospodarowania odpadami. W trakcie roku zmieniły się 

przepisy i analizując, zawarłam we wskazanym dziale prócz opłat za 

zagospodarowanie odpadami również opłaty innego rodzaju  w wysokości 1200 zł. 

Zgodnie z sugestią RIO, opłaty w wysokości 1200 zł zostały przełożone na inny 

rozdział. Wskazano także, że w uzasadnieniu do projektu budżetu zostały 

pominięte kwestie: w rozdziale 92195 są środki, które nie zostały przypisane do 

konkretnego zadania dlatego uściśliłam to. Pojawił się zapis, że są to środki 

związane z realizacją kultywowania tradycji w gminie. W uzasadnieniu mamy 

również w rozdziale 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki bieżące w wysokości 3000 zł 

przeznacza się na zakup worków i rękawic na potrzeby akcji sprzątania świata oraz 

przeprowadzenia konkursów poświęconych tematyce związanej z ochroną 

środowiska. Mamy również uwagę RIO dotyczącą kwoty 3000 zł, które sołectwo 

Osiek Jasielski chciało przeznaczyć z funduszu sołeckiego dla klubu sportowego na 

transport zawodników na mecze. Regionalna Izba Obrachunkowa ponownie nam 

wskazuje, że na taki cel środki powinny zostać przekazane w formie dotacji a nie 

z funduszu sołeckiego. Wysoka Rado, uwzględniając przedłożony projekt budżetu, 

dochody bieżące wyniosły: 20 728 681,18 zł a dochody majątkowe: 220 000,00 

zł. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy Osiek Jasielski na rok 2019 jest 

zawarty w tabeli nr 1. Wydatki budżetu na rok 2019 zostały ustalone w łącznej 

kwocie: 20 354 679,18 zł. Z tego wydatki bieżące zostały ustalone w kwocie: 

20 207 736,18 zł a wydatki majątkowe wyniosły: 146 943 zł. Szczegółowy plan 

wydatków budżetu gminy Osiek Jasielski na rok 2019 zawiera tabela nr 2. Ponadto 

uchwała zawiera wyszczególnienie dochodów na zadania z zakresu realizacji zadań 

rządowych. W § 4 mamy zapis dotyczący planu przychodów i kosztów Gminnego 

Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 

1.  Z budżetu Gminy Osiek Jasielski w roku 2019 ustala się kwotę dotacji 



przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim w 

łącznej kwocie netto – 317 563,74 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w 

tym: dotacje przedmiotowe do dopłaty do dostawy wody – 64 290,90 zł netto i 

dotacje przedmiotowe do odbioru ścieków – 253 272,84 zł netto. Ponadto uchwała 

zawiera plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z 

Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

§ 7 uchwały zawiera wydatki budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2019 

obejmujące środki będące do dyspozycji sołectw Gminy Osiek Jasielski na zadania 

realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 256 172,17 zł. 

Poszczególne sołectwa dysponują następującymi kwotami: Osiek Jasielski – 

34 646,39 zł, Samoklęski – 37 700,10, Pielgrzymka – 35 174,19 zł, Zawadka 

Osiecka – 37 700,10 zł, Mrukowa – 30 009,28 zł, Świerchowa – 31 064 ,88 zł, 

Załęże – 33 138,39 zł, Czekaj – 16 738,84 zł. Uchwała zawiera również 

upoważnienia Wójta Gminy Osiek Jasielski do realizacji przedstawionego budżetu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2019 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. Jednym z załączników uchwały jest także zestawienie 

planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Osiek Jasielski: dotacja 

przedmiotowa do wody, dotacja przedmiotowa do ścieków, dotacja podmiotowa 

dla GOK, dotacja podmiotowa dla GBP, dotacja celowa na pozalekcyjne zajęcia 

sportowe w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, dotacje celowe na ochronę 

zabytków oraz dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej.  

 

Tomasz Źrebiec – Komisja Budżetowa przeanalizowała projekt budżetu i 

jednogłośnie wydała pozytywną opinię  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy 

Osiek Jasielski na 2019 rok 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 



( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Wójt – Wysoka Rado serdecznie dziękuję za przyjęcie budżetu na 2019 rok. Mam 

nadzieje, że pozwoli nam zrealizować zadania, które Rada Gminy będzie chciała 

wykonać.  

 

Ad. 21 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Osiek Jasielski na lata 2019-2026. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Wysoka Rado, do Regionalnej Izby Obrachunkowej został 

przekazany również projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026. 

Przedstawiony projekt jest w korelacji z projektem uchwały budżetowej. 

Poszczególne tabele zawierają zapisy dochodów, który jest tożsamy z dochodami 

zawartymi w projekcie uchwały budżetowej. Podobnie jest po stronie wydatków.  

Zawiera również załącznik Nr 2 odnoszący się do przedsięwzięć a także załącznik 

Nr 3 zawierający wyjaśnienia wartości wykazanych w WPF. 24 grudnia 2018 roku 

wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr VI/47/2018, w której RIO 

wydało pozytywną opinię dotyczącą projektu WPF  Gminy Osiek Jasielski na lata 

2019 – 2026. Projekt WPF spełnia wymogi ustawowe wskazane w ustawie o 

finansach publicznych. Uchwała RIO zawiera trzy uwagi dotyczące projektu WPF, 

które wynikają z zabiegów technicznych.  

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2019-2026 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 



Ad.23. Przedstawienie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza 

Wisłoki Nr XXIII/23/2018 z dnia 15-11-2018r. w sprawie zmian w 

Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek obrad poświęcony uchwałom 

został wyczerpany. Mamy natomiast jeszcze jeden bardzo ważny punkt 

dzisiejszych obrad dotyczący zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. 

Zmiany dotyczą wyborów władz, poszczególnych komisji oraz nowych przepisów 

dotyczących publikacji posiedzeń Związku, podobnie zresztą jak nasze Sesje, które 

muszą być publikowane w trybie on-line. Zmiany odnoszą się również do Komisji 

Skarg Wniosków  i Petycji. Wysoka Rada musi jedynie zatwierdzić zaproponowane 

zmiany bądź wyrazić sprzeciw. Jeśli nie będzie żadnych przeciwskazań, stosowny 

protokół zostanie przesłany do Związku.  

Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi, sugestie do przedstawionych zmian? 

Nie ma 

 

Ad. 24 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. 25  Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma  

 

Ad. 26 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, chciałbym poinformować o piśmie jakie 

wpłynęło do biura obsługi Rady Gminy od Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskid 



Zielony działająca w mieście Gorlice. Organizacja ta zwraca się z prośbą, by 

wyłonić przedstawicieli do współpracy z nią i przekazanie kontaktu. Jeśli ktoś z 

Wysokiej Rady będzie zainteresowany współpracą, proszę złożyć swoje 

kandydatury do biura obsługi Rady Gminy a ja to z chęcią zgłoszę do władz Beskidu 

Zielonego. Bardzo proszę Radnych, którzy mają zainteresowania związane z 

turystyką o zgłaszanie kandydatur. Jeśli nie będzie chętnych będę musiał zgłosić 

siebie oraz Wiceprzewodniczącego.  

 

Przewodniczący Rady – Czy ktoś z Wysokiej Rady chce zabrać głos w wolnych 

wnioskach? 

 

Wójt – Chciałbym poruszyć kwestię działań jakie podejmujemy w okresie 

międzysesyjnym a dotyczą budowy punktu PSZOK. Mamy koncepcję jak miałoby 

to wyglądać. Proszę wszystkim rozdać kserokopie koncepcji. Jeśli koncepcja 

zostanie zaakceptowana, pani projektant przystąpi do prac końcowych a projekt 

zostanie złożony celem uzyskania pozwolenia na budowę. Myślę, że prace idą 

zgodnie z naszymi założeniami. Tak jak powiedziałem, czas mamy krótki, ale też 

nie mamy innego wyjścia. Musimy zdobyć pozwolenie na budowę, by zdążyć złożyć 

wniosek. Do końca stycznia mamy możliwość aplikowania o dotację na budowę 

PSZOK. Druga sprawa dotyczy dowozu dzieci do szkoły. Jesteśmy obecnie po 

przetargu. Kwota jest na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.  

 

Daniel Socha – Kto wygrał przetarg? 

 

Wójt – Firma, która świadczyła te usługi poprzednio. Była jedna oferta.  

 

Tomasz Źrebiec – Czyli  realizujemy PSZOK sami ? 

 

Wójt – Na dzień dzisiejszy tak. Jeśli uda się nam pozyskać dofinansowanie, 

zrealizujemy go. Miejsce lokalizacji znajduje się na ,,Nowym Osiedlu” za działkami, 

które zostały sprzedane. Jest to obszar za ,,mleczarnią” w kierunku Załęża. Jak 

widzimy na przedstawionej koncepcji mamy budynek socjalny, garaże i wiaty, 



które są podwójne. W każdej mieści się dwa kontenery. Mamy tak naprawdę 

miejsce na 8 kontenerów na różnego rodzaju odpady. Myślę, że jest dość solidna 

wiata. Oglądaliśmy taką wiatę w miejscowości Rymanów. Ich wiata jest krótsza o 

1,5 m. Na szczęście znaleźliśmy P. projektant, która podjęła się tego mimo tak 

krótkiego czasu. Miejmy nadzieję, że zdążymy. Nowy Żmigród wydał na budowę 

PSZOK kwotę 1,3 mln zł. Gdybyśmy musieli wydać takie środki z naszego budżetu 

to byłoby to ogromne obciążenie. Musimy to zrobić. W przeciwnym razie będziemy 

płacić kary.  

 

Brej Dariusz – P. Wójcie mówił Pan o dowozie dzieci do szkoły. Chodzi o 

miejscowość Pielgrzymka. W górnej części miejscowości autobus zawraca w 

połowie na skrzyżowaniu obok Państwa Pykoszów. Czy byłaby taka możliwość, by 

autobus dojeżdżał do końca miejscowości? Wiem, że duży autobus mógłby mieć 

problem z nawróceniem, ale widziałem, że jeżdżą również te mniejsze.  

 

Wójt – Z tego co wiem, był problem z nawracaniem, ale będziemy rozmawiać na 

temat.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są jeszcze jakieś wnioski? 

Nie ma  

 

Obrady Sesji zakończono o godz. 11.15 

 

 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 

 

 


