
 

Protokół Nr V/2019 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 30 stycznia 2019 roku 

 

Ad.1. Otwarcia V. 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 – Sekretarza Urzędu 

Gminy oraz P. Jacka Stanka – Kierownika Referatu GPRiOŚ w Osieku Jasielskim. 

 

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. Brej Dariusz - Pielgrzymka, 

2. Gortad Łukasz –Czekaj, 

3. Gumienna Henryka – Zawadka Osiecka,  

4. Gumienny Tadeusz – Zawadka Osiecka, 

5. Kiciliński Krzysztof – Samoklęski, 

6. Kurcz Piotr – Załęże, 

7. Pepera Mariusz – Osiek Jasielski, 

8. Ropa Tomasz – Mrukowa, 

9. Socha Daniel – Mrukowa, 

10. Wojdacz Piotr – Samoklęski, 

11. Wygonik Kazimierz – Załęże, 

12. Zagórski Mariusz – Świerchowa, 

13. Źrebiec Tomasz – Osiek Jasielski. 

 

Nieobecni na sesji: 

1. Marek Kiełbasa – Świerchowa, 

2. Ciuła Paweł – Pielgrzymka. 

 

 

 



 

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 – Sekretarz Urzędu Gminy 

9. Jacek Stanek – Kierownik Referatu GPRiOŚ 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 protokołu z poprzedniej Sesji.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu 

pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku 

Jasielskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek 

Jasielski na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 

grudnia 2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2018 Rady Gminy 

Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2019-2026. 

8. Informacja Wójta z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

9. Interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie Sesji. 

 



Przewodniczący Rady - Wysoka Rado czy są pytania dotyczące porządku obrad? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie porządek obrad. 

Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado protokół z Sesji Nr IV/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 IV/2018? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr IV/2018? 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

 

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

projektu pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Osieku Jasielskim” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś 

Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. 

 

Wójt – Jak wiemy, ustawa obliguje nas do tego, by tego rodzaju punkt powstał 

na naszym terenie. Chcemy również przystąpić do złożenia wniosku o 

dofinansowanie. Koszt całości inwestycji wynosi: 1.888.680,39 zł. Dofinansowanie 

w wysokości 85% wyniesie 1.305.185,62 zł a wkład własny 583.494,77  zł. Jeśli 

Wysoka Rada podejmie taką decyzję to wniosek zostanie złożony. Wniosek jest 

gotowy. Pozostanie nam  jedynie czekać na jego ocenę. 

 

O godz. 13.06 do obrad Sesji dołączył Radny Marek Kiełbasa 



W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział 14 Radnych. 

 

Wójt – We wniosku mieliśmy ujęty zakup małej koparki, ale okazało się, że nie 

jest to koszt kwalifikowany więc musielibyśmy to sfinansować z własnych środków. 

Wycofaliśmy się z tego a jeśli będzie taka potrzeba to zakupimy koparkę tak czy 

inaczej. Projekt obejmuje budowę punktu, ogrodzenie całego placu, pomieszczenia 

socjalne oraz wiaty, w których będą się mieścić kontenery. Będzie to punkt zbiórki 

odpadów selektywnych więc nie będzie tam składowania odpadów mieszanych. 

Będą to przede wszystkim odpady wielkogabarytowe, gruz, szkło, opony z 

samochodów ciężarowych. Opony z samochodów ciężarowych i ciągników nie 

będzie można tam składować. Budowa PSZOK-a umożliwi oddanie tych odpadów 

komunalnych, które nie będą zbierane przez podmiot, który wygrał przetarg na 

odbiór odpadów komunalnych na naszym terenie. Co prawda mieliśmy tylko jedną 

ofertę. Nie ma konkurencji w tej dziedzinie za bardzo. Oczywiście ustalimy pewien 

harmonogram czy zasady oddawania odpadów. Nie może być takich sytuacji, że 

ktoś będzie rozbierał dom i odda do punktu 30 czy 50 ton gruzu. Odbyło się również 

spotkanie z mieszkańcami. Mieszkańcy nowego osiedla mają pewne obawy. Punkt 

jest oddalony od najbliższej działki o około 100 metrów. Mieszkańcy boją się, że 

to będzie wysypisko śmieci. Były rozpowszechniane tego rodzaju informacje i 

zdjęcia składowanych worków śmieci wykonane najprawdopodobniej w 

Kołaczycach. Z tym, że firma która zbiera odpady mieszane w Kołaczycach 

najpierw zwozi je na swój plac, gdzie następnie dokonuje ich segregacji. Do 

PSZOK-a będą składowane odpady, które nie będą generować azotu dlatego 

uważam, że nie ma tu żadnego zagrożenia. W Nowym Żmigrodzie bardzo dobrze 

to funkcjonuje choć i tam mieszkańcy mieli obawy. Wysoka Rado, na zebraniu 

wiejskim było dosyć dużo mieszkańców nie tylko z naszego terenu, ale i spoza 

Gminy, którzy mają tam działki. Problemów było wiele. Poruszono tematy; budowy 

drogi, oświetlenia, gazu. Na zebraniu wiejskim odbyło się głosowanie. Ponad 40 

osób było przeciwko powstaniu takiego punktu.  

 

Przewodniczący Rady -  Podzielam  informacje dotyczące uciążliwości całej 

inwestycji jaką przekazał P. Wójt. To było największą obawą mieszkańców. W 

Nowym Żmigrodzie taki punkt zlokalizowany jest praktycznie w centrum 

miejscowości. Podobnie jest w Gminie Chorkówka, gdzie w sąsiedztwie PSZOK-a 

znajduje się piękny budynek, w której znajduje się apteka. Nie ma tam żadnych 



uciążliwości i trzeba podkreślić, że to nie jest wysypisko śmieci. Takie pogłoski się 

pojawiały co wywołało pewne obawy wśród mieszkańców. Zbiórka odpadów będzie 

odbywać się w sposób szczególny i nie ma żadnych obaw, by inwestycja stała się 

uciążliwa dla mieszkańców z bezpośredniego sąsiedztwa.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do projektu pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

10 Radnych było ,,ZA” 

3 Radnych było ,,PRZECIW” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

 ( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Osiek Jasielski na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Osiek Jasielski z 

dnia 28 grudnia 2018. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Wysoka Rado, autopoprawka jaką otrzymaliście tuż 

przed Sesją wynikło z pisma, które otrzymaliśmy praktycznie bezpośrednio przed 

dzisiejszym posiedzeniem. Komisariat Policji zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie 

finansowe w kwocie 2.500 zł. Z przeznaczeniem na remont pomieszczeń 

komisariatu. Pismo było przedmiotem obrad ostatniego posiedzenia Komisji 

Budżetowej, która zaopiniowała go pozytywnie dlatego w wydatkach pojawiła się 

kwota 2.500 zł, która zostanie przekazana na rzecz Komisariatu policji w Nowym 



Żmigrodzie. Jest to zmiana załącznika Nr 2 do projektu uchwały, którą Wysoka 

Rada otrzymała.  

 

Tomasz Źrebiec – Szanowna Rado, Komisja jednogłośnie opowiedziała się za 

przyjęciem zaproponowanych zmian  budżetowych.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Osiek Jasielski na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 28 grudnia 2018. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 ( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2018 Rady 

Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2019-2026. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Wysoka Rado, zmiana uchwały Wieloletniej Prognozy 

Finansowej wynika ze zmian budżetowych. W ich wyniku należało urealnić zarówno 

dochody jak i wydatki. Załącznik Nr 1 uchwały zawiera: 

- zwiększenie dochodów na rok 2019 o kwotę: 762.095,79 zł , w tym: 

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę: 418.587,18 zł, 

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę: 343.508,61 zł.  

- zwiększenie wydatków o kwotę: 762.095,79 zł, w tym: 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 404.777,18 zł, 

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 357.308,61 zł.  



Planowana nadwyżka nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie: 591.002 zł. 

Pozostałe zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.    

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 

IV/29/2018 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2018 r. 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. 8. Informacja Wójta z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej 

Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt – Wysoka Rado, uchwały zostały przekazane do realizacji. Jeśli są jakieś 

pytania w tej kwestii to bardzo proszę. Chciałem poruszyć sprawę dzierżaw. 31 

grudnia 2018 roku zostało wydane zarządzenie Nr 119, które wprowadza wyższe 

stawki za dzierżawę. W Świerchowej do tej pory obowiązywała stawka 80 zł/1ha. 

Zawarta w niej była jeszcze opłata za spółki wodne około 35 zł więc zostawała nam 

kwota 45 zł za 1 ha dzierżawy . W tej chwili stawkę podwyższono do poziomu: 

293,54 zł. Dosyć spora podwyżka, ale trzeba pamiętać, że rola jest w tej chwili w 

cenie. Mamy przecież dopłaty. Poza tym byli też inni zainteresowani dzierżawą 

działek w Świerchowej.  

 

Mariusz Pepera – W tym spółki wodne? 

 

Wójt – Tak. Około 250 zł za 1 ha dzierżawy to już inna stawka. W tej chwili Pan 

ze Świerchowej dzierżawi 7,70 ha choć chce jeszcze wydzierżawić 0,80 ha, które 

zostało wycięte z tej działki. Jest to działka, którą zdecydowano sprzedać po 

pozytywnej opinii zebrania wiejskiego. W stosunku do tej działki wszczęto już 



postępowanie ofertowe. Wpłynęły trzy oferty. Najniższa z nich opiewała na kwotę 

1.230 zł a kolejne na 2.000 zł oraz 3.000 zł. W tej chwili przystąpimy do wykonania 

operatu i sprzedaży nieruchomości. Podobną sytuację mamy z działką w Osieku 

Jasielskim przy stacji kontroli jadąc w kierunku Załęża. W tym wypadku wpłynęły 

cztery oferty. W okresie międzysesyjnym miało miejsce również zebranie wiejskie 

w Osieku Jasielskim. Mieszkańcy nowego osiedla chcę, by tam doprowadzić gaz. 

P. Sołtys pozbierał podpisy osób, które byłby tym zainteresowane. Spółka 

gazownicza dała nam warunek, że jeżeli nie będzie 18 osób to nie podejmują się 

wykonania. P. Sołtys zebrał 20 chętnych osób. Rozmawiałem z kierownikiem 

gazociągów, który planuje w przyszłym tygodniu spotkanie z zainteresowanymi 

mieszkańcami. Gazociąg zostanie podciągnięty od strony Świerchowej, ponieważ 

poprowadzony przez Wisłokę byłby związany z większymi kosztami. Podobne 

spotkanie miałem również w miejscowości Świerchowa, gdzie spotkałem się  

z Kołem Gospodyń Wiejskich, jednostką OSP oraz Radą Sołecką. Pewne kwestie 

zostały poruszone, w tym temat remontu dachu na Domu Ludowym. Z P. 

Sekretarzem byliśmy w Kołaczycach, gdzie chcieliśmy się dowiedzieć jak 

funkcjonują dotacje. Pewne możliwości będą. Chcieliśmy odzyskać te środki,  

na które została zerwana umowa w ubiegłym roku, ale nie mamy takiej gwarancji. 

Wniosek oczywiście możemy składać, ale nikt nam nie da gwarancji, że otrzymamy 

dofinansowanie. To był wniosek na plac zabaw w Samoklęskach oraz altanę  

w Osieku Jasielskim. Rozmawialiśmy również o środkach na remont Domu 

Ludowego w Załężu i nie ukrywam, że będziemy szukać jakiejś możliwości 

aplikowania o dofinansowanie tej inwestycji. Jeszcze jedna sprawa związana jest 

wnioskiem jaki złożyła OSP z Czekaja o zabezpieczenie środków na zakup 

samochodu pożarniczego. Na tą chwilę należało jedynie wyrazić chęć na zakup 

tego sprzętu. W tym wypadku dofinansowanie może wynieść do 50%. Byliśmy 

oglądać podobny samochód jaki zakupiła OSP z Bączala za kwotę 280.000 zł. Z 

budżetu Gminy przekazano około 70.000 zł. Jest to nowy samochód ze zbiornikiem 

wody o pojemności 1000 l. Jest to minimalna pojemność wymagana przy staraniu 

się o dotację na tego rodzaju sprzęt.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma  

 

 



Ad. 9 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś interpelacje? 

Nie ma  

 

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady – Organizacja turystyczna Beskid Zielony zwróciła się do 

Wysokiej Rady z zaproszeniem otrzymywania biuletynu ,,Informacja czwartkowa” 

o bieżących wydarzeniach kulturalno-społecznych i promocyjnych w regionie  

Magicznej Krainy Łemków – Rusnaków i Pogórzan. Wszystkich zainteresowanych 

Radnych proszę o pozostawienie swojego adresu e’mail w biurze obsługi Rady 

Gminy. Ponadto chciałem poinformować, że wraz z P. Wójtem oraz P. Sekretarzem 

prowadzimy działania mające na celu zakup sprzętu do obsługi sesji. Nie jest to 

sprawa prosta z uwagi na to, że rozbieżność w kosztach jest ogromna, podobnie 

zresztą jak i techniczne aspekty. Musimy ten temat na spokojnie z osobą 

kompetentną rozstrzygnąć. Przykładowo można kupić sprzęt za 4.000 zł z 

tabletami aż po 16.000 zł z pilotami do głosowania.  

 

Wójt – Możemy kupić sprzęt za 6.000 zł lub 4.000 zł, ale abonament wynosi 6.000 

zł lub sprzęt za 16.000 zł przy rocznym abonamencie wynoszącym 1.000 zł. 

Przeglądamy jeszcze inne oferty. Wysoka Rado, chciałem jeszcze wspomnieć o 

spotkaniu, w którym uczestniczyłem w Mrukowej. Chodziło o projekt na dwa 

wielofunkcyjne boiska sportowe przy szkole w Mrukowej. Koszt jest ogromny, 

ponieważ kosztorys opiewa na prawie 1.200.000 zł. W spotkaniu uczestniczył 

Radny Daniel Socha oraz P. Dyrektor z Mrukowej. Dyskutowaliśmy na temat 

zmiany projektu tak by powstało jedno boisko a w drugiej części plac zabaw lub 

siłownia. Jesteśmy umówieni na piątek z projektantem. Będziemy rozmawiać na 

temat tego projektu. Najprawdopodobniej pojedziemy jeszcze raz do Mrukowej i 

będziemy dyskutować na temat przesunięcia boiska. Samo przesunięcie sieci to 

koszt około 60.000 zł. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, którą chciałem 

poruszyć to związek transportowy. Spotkanie w tej sprawie miało miejsce w dniu 

dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Jaśle.  Kwestia jest bardzo ważna a 



dotyczy przejęcia przez Powiatowo-Gminny Związek Transportowy spółki JASIEL. 

Tak naprawdę ta spółka została wydzielona z PKS. W spółce jest bodajże 84 osoby 

i  53 autobusy do przejęcia przez związek. Zadłużenie spółki z tytułu zaległości 

ZUS wynosi 360 tys zł. Majątek spółki został wyceniony na około 600 tys zł, ale po 

negocjacjach ,,zeszli” do 300 tys zł. Spółka nie wykupiła udziałów ponieważ nie 

miała za co. W momencie przejęcia ten ciężar będzie ciążył na związku. Właściciel 

stwierdził, że nie zamierza tego dłużej trzymać. Generuje to dość duże koszty. W 

dniu wczorajszym odbyliśmy z P. Sekretarzem dosyć długą i dogłębną rozmowę z 

Dyrektorem związku. Dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy. Okazuje się, że 

pewne zobowiązania zapadły wcześniej. Od 2017 roku płacimy składki a tak 

naprawdę nic się nie dzieje. Zobaczymy jak to będzie. Musiałem opuścić obrady, 

ale będę na pewno w kontakcie z innymi Wójtami oraz szefami związku. Będę się 

starał dowiedzieć jak się zakończyły dzisiejsze obrady. Zobowiązania są duże. Są 

zarówno osoby jak i tabor. Musimy się mocno zastanowić, ponieważ jeśli spółka 

może zawiesić działalność. Z kilku miejscowości na naszym terenie wciąż 

odjeżdżają autobusy do Jasła. Są inne podmioty obsługujące nasz teren. Był u 

mnie P. Dykas, który zadeklarował, że będzie chciał otworzyć dodatkowe linie na 

terenie naszej Gminy i nie tylko, bo również na Gminie Dębowiec. Mocno się do 

tego przygotowuje. Gdyby to się zbiegło w czasie, nie byłoby kolizji, że nasi 

mieszkańcy będą mieć problem z dojazdem w szczególności dzieci do szkół. Jest 

pewne zagrożenie choć zobaczymy jak potoczą się dzisiejsze rozmowy. W mojej 

ocenie nie dojdzie dzisiaj do zakończenia rozmów. Na pewno będą kolejne 

spotkania w najbliższym czasie.  

 

Tomasz Źrebiec – Nie można byłoby prowadzić rozmów z MKS-em? 

 

Wójt – Nie tylko z MKS-em. Uważam, że ani MKS ani spółka JASIEL nie są wstanie 

obsłużyć całego terenu Powiatu Jasielskiego. To duży teren. Mój pomysł był taki, 

by wyłonić operatora w drodze przetargu. Należałoby podzielić cały obszar na kilka 

części i ogłosić przetarg na obsługę każdego z nich. Chętni na pewno by się znaleźli. 

Są przecież podmioty świadczące takie usługi. Obecny właściciel spółki twierdzi, że 

poprzedni zarząd, czyli poprzedni Wójtowie obiecali, że przejmą spółkę, dlatego 

stoimy teraz przed faktem dokonanym. Te rozmowy jednak trwają. Na dzień 

dzisiejszy tak to wygląda. Sytuacja nie jest wesoła. Nie mamy własnego 

transportu. Mamy jedynie podmiot, który dowozi dzieci do szkół i wykonuje to dość 



rzetelnie. Nie ma tam żadnych problemów. Zobaczymy co będzie dalej: jakie będą 

rozmowy i jakie będą decyzje. Gdybyśmy chcieli wystąpić ze związku, w pierwszym 

półroczu musielibyśmy podjąć uchwałę w tej sprawie ze skutkiem od przyszłego 

roku. Składki musielibyśmy zapłacić. Będą kolejne rozmowy. Zobaczymy jak z tego 

wybrnąć. 

 

Tomasz Źrebiec – Jakie koszty generuje nasze uczestnictwo w związku? 

 

Wójt – Wysoka Rado, jest również zapis, który mówi, że my rekompensujemy 

straty. 

 

Tomasz Źrebiec – Czyli to my będziemy musieli pokryć te 300 tys strat? 

 

Wójt – Nie ulega wątpliwości, że jeśli związek przejmie tą spółkę to będą to nasze 

zobowiązania. P. Skarbnik, czy mamy takie środki? Czy była jakakolwiek 

informacja na ten temat?  

 

Wioletta Mikołajczyk – W październiku ubiegłego roku wpłynęła uchwała 

wspomnianego związku, która wskazywała jaka kwota składek obejmuje 

poszczególne Gminy należące do związku. Kwota która dotyczy naszej Gminy to 

niecałe 12.900 zł. Jest to składka obejmująca cały bieżący rok płatna w czterech 

równych ratach: do 15-ego dnia każdego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał. 

W ubiegłym roku była identyczna sytuacja. Składka wynosiła 12.900 zł. W 

listopadzie do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęła kolejna uchwała mówiąca o tym, 

że związkowi należy się rekompensata utraconych dochodów. Kwota oszacowana 

dla naszej Gminy to niecałe 8100 zł.  

 

Wójt – Wysoka Rado, wszystko zależy od tego ile ustalimy kursów. Trzeba 

podkreślić, że do kursów które okażą się nierentowne trzeba będzie dopłacać.  

 



Tomasz Źrebiec – Nie rozumiem tego zapisu, który mówi, że związek musi 

przejąć tabor i zobowiązania. 

 

Wójt – Takiego zapisu nie ma. Właściciel twierdzi, że miał to obiecane przez 

poprzedni zarząd. Prawdopodobnie to była ustna rozmowa. Nie wiem nie 

uczestniczyłem w tym, ale rzekomo taka rozmowa miała miejsce. Żaden z 

obecnych na dzisiejszym spotkaniu Wójtów poprzedniej kadencji  nie kwestionował 

tego.  

 

Przewodniczący Rady – Czy na dzisiejszym związku padła deklaracja, że koszty 

jakie poniesie Powiatowy Związek Komunikacyjny związane z przejęciem spółki 

JASIEL zostaną przekierowane na członków? 

 

Wójt – To jest zrozumiałe.  

 

Przewodniczący Rady -  Rozumiem, że związek nie dysponuje żadnymi 

środkami? 

 

Wójt – Środki pochodzące ze składek były przeznaczane na bieżącą działalność. 

Wysoka Rado, trzeba również wziąć pod uwagę to, że tam są 84 osoby, które nie 

odejdą z pracy z dnia na dzień.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?  

 

Wygonik Kazimierz  - W zeszłym roku mieliśmy przeznaczone 4000 zł na remont 

kapliczki w Markuszce. Nie wykorzystaliśmy tych pieniędzy, ponieważ kapliczka nie 

była wpisana do rejestru zabytków. Miały być poczynione jakieś kroki w tej sprawie 

i chciałem zapytać jak wygląda ta kwestia na dzień dzisiejszy. Chciałem również 

poruszyć temat sprzedaży naszej Bazy. Wczoraj byłem u P. Jacka Stanka, który 

stwierdził, że dokumenty są kompletne i czekają na decyzję P. Wójta.  

 



Wójt - W najbliższym czasie będziemy ogłaszać przetarg. Wysoka Rado trzeba się 

zastanowić, ponieważ złożenie wniosku na dofinansowanie do budowy PSZOK-u 

nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji. Może się okazać, że nie dostaniemy 

dofinansowania.  

 

Wygonik Kazimierz – Mam nadzieję, że pieniądze ze sprzedaży Bazy nie zostaną 

przeznaczone na budowę PSZOK-u. Mieszkańcy nie wyrażą na to zgody. Te środki 

mają być wydatkowane na remont Domu Ludowego.  

 

Jacek Stanek – W tamtym roku byliśmy na oględzinach tej kapliczki w Markuszce. 

Zakres prac został ustalony. O tym czy można dofinansować czy nie, chciałby by 

wypowiedziała się P. Skarbnik.  

 

Wioletta Mikołajczyk – Po wpłynięciu wniosku mieszkańców Załęża, że jednym 

z zamierzonych działań jest wyremontowanie przydrożnej kapliczki, zapewniono 

mnie na tamtym etapie, że kapliczka jest wpisana do rejestru zabytków. Po 

wnikliwej analizie okazało się, że ta kapliczka nie jest wpisana do rejestru zabytków 

tutejszego Urzędu Gminy. Z tego co mi wiadomo, zostały poczynione pewne kroki 

w tej kwestii. Nawiązano kontakt z osobą, która miała przygotować dokumentację 

zmierzającą do tego, by powstał taki rejestr. Nie odpowiem na pytanie na jakim 

etapie jest całe postępowanie, ponieważ to nie jest pytanie do mnie.  

 

Jacek Stanek – Trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Rejestr zabytków to coś zupełnie 

innego niż gminna ewidencja zabytków, która jest w tym momencie na etapie 

opracowywania. Zlecono to w ubiegłym roku osobie, z którą została zawarta 

stosowna umowa. Osoba ta jednak zrezygnowała a umowa została zerwana. 

Aktualnie są poczynione kolejne kroki. Jeśli wszystko się uda, sprawa zostanie 

,,dopięta”.  

Ad. 11. Zakończenie Sesji. 

Obrady Sesji zakończono o godz. 13.56 

Protokołowała: 

Monika Władyka 


