
 

Protokół Nr X/2019 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 29 sierpnia 2019 roku 

 

Ad.1. Otwarcia X. Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski dokonał Przewodniczący Rady Gminy 

Osiek Jasielski: P. Piotr Wojdacz witając wszystkich obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, 

P. Rafała Zająca – Sekretarza Gminy Osiek Jasielski, P. Irenę Baciak – Radną Powiatu 

Jasielskiego. 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

     Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest  14 Radnych 

zatem obrady Sesji są prawomocne. 

 

Obecni na Sesji Radni to: 

1. Brej Dariusz - Pielgrzymka, 

2. Ciuła Paweł – Pielgrzymka, 

3. Gumienny Tadeusz – Zawadka Osiecka, 

4. Kiciliński Krzysztof – Samoklęski, 

5. Gortad Łukasz – Czekaj, 

6. Kurcz Piotr – Załęże, 

7. Pepera Mariusz – Osiek Jasielski, 

8. Tomasz Źrebiec – 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. 

 

  Nieobecna na Sesji Radna : Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

 

 



Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

1. Ryszard Ociesielski – sołtys wsi Samoklęski, 

2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski, 

3. Władysława Stachurska – sołtys wsi Mrukowa, 

4. Władysław Świątek – sołtys wsi Czekaj, 

5. Andrzej Stachurski  - Wójt Gminy, 

6. Rafał Zając – Sekretarz Gminy, 

7. Irena Baciak – Radna Powiatu Jasielskiego, 

8. Dominika Buczyńska – pracownik w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy 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 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski. ( druk nr: 53) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz 

dla pedagoga szkolnego i logopedy zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Osiek Jasielski. . ( druk nr: 54) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia 

za inkaso oraz poboru w drodze inkasa należnych podatków od osób fizycznych, od 

nieruchomości, leśnego, rolnego oraz od opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. (druk nr: 55) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania 

publicznego dla Województwa Podkarpackiego. (druk nr: 56) 



9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym dla części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 431, o powierzchni 0,80 ha położonej w miejscowości Świerchowa. (druk nr 57) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Osiek 

Jasielski opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych. (druk nr 58) 

11. 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. ( druk nr: 59) 

12. Informacja Wójta z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

13. Interpelacje radnych. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zakończenie Sesji. 

 

 

Irena Baciak – Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą Sesję. Postaram się przychodzić 

jeśli tylko będzie taka potrzeba. Na dzień dzisiejszy współpraca z Powiatem układa się bardzo 

dobrze. W dużej mierze jest to zasługa P. Wójta, który ma różne kontakty w Starostwie. Do 

Funduszu Dróg Samorządowych została zgłoszona droga z terenu naszej Gminy. Wszystko 

zależy od tego czy uzyska dofinansowanie. Gdyby się to udało byłby to niewątpliwie bardzo 

duży sukces i korzyść dla naszej Gminy. P. Starosta twierdzi, że drogi na terenie Gminy są w 

większości w dobrym stanie. Chciałabym się jednak skupić na budowie chodników, które są 

tzw. ,,oczkiem” w głowie większości radnych. Są jednak dosyć rygorystyczne warunki budowy 

tych chodników. Na początku nie wiedziałam za bardzo jak to działa, ale po pewnym czasie 

orientuje się w tym temacie. Musi być to przede wszystkim zadanie otwarte zgłoszone do 

budżetu. Zakładana jest symboliczna kwota a następnie wszelkie warunki są ustalane z Wójtem. 

Nie da się nic wynegocjować bez zgody Wójta i bez współpracy i współdziałania. Ta 

współpraca między nami jest. Uzgadniamy wszelkie inwestycje i to co chcemy zrealizować na 

ternie Gminy. Radni i Sołtysi muszą sobie wypracować jakiś plan budowy tych chodników. 

Potrzeby na terenie Gminy w tym zakresie są duże. Chciałabym, by w każdej miejscowości taki 

chodnik powstał, by dzieci mogły się poruszać bezpiecznie po naszych drogach. Wiemy jakie 

jest zagrożenie w dzisiejszych czasach. To ogromny priorytet. Niemniej jednak, jeśli Wójt 

zawrze porozumienie, Starostwo wydaje warunki. W tym roku przyjęto warunek 50:50 

dofinansowania.  Do tej pory było łatwiej to negocjować. Dzisiaj jest bardzo duże 

zapotrzebowanie na chodniki. P. Wójt podpisał porozumienie w sprawie budowy chodników. 



Zostało zgłoszone kilka odcinków. Chcielibyśmy by w każdej miejscowości kawałek chodnika 

powstał. Po przeanalizowaniu warunków stwierdzamy jednak że warunki są dość 

rygorystyczne. Moja prośba jest taka, by Radni wspólnie porozmawiali i zdecydowali jakie są 

potrzeby. Starostwo daje dwie możliwości: albo 50% wkładu Gminy, albo robocizna leży po 

stronie Gminy. Wówczas dają materiały. Próbowaliśmy negocjować, ale nie jesteśmy w stanie 

z P. Wójtem wyperswadować lepszych warunków. Decyzja zależy od Wysokiej Rady, P. Wójta 

i budżetu. Chciałabym by w każdej miejscowości powstały chodniki, tam gdzie są potrzebne. 

Chciałabym z Waszym poparciem i pomocą próbować negocjować.  Nie wiem jak to było do 

tej pory, ale na dzień dzisiejszy jeśli nie ma dofinansowania ze strony Gminy, Starostwo 

rozkłada ręce. Prosiłabym Państwa o współpracę. Jeśli widzicie potrzebę budowy chodnika w 

swojej  miejscowości czy remontu drogi, proszę to wszystko zgłaszać czy do mnie, czy do P. 

Wójta czy bezpośrednio do Starostwa. Ja wszystkie tego rodzaju inwestycje popieram i pod 

wszystkim się podpisuje. W miarę swoich możliwości będę się starała pomagać. Jesteśmy w 

większości, ponieważ jest nas 14 osób w radzie, które idą po jednej linii. Sytuacja polityczna 

jest różna. Wszystko może się zmienić.  

 

Wygonik Kazimierz – Nie wiem czy jest Pani zorientowana, ale wykonaliśmy dwa projekty z 

własnych środków pochodzących z funduszu sołeckiego za prawie 50.000 zł. Czy to również 

będzie podlegać warunkom 50 na 50? 

 

Irena Baciak – Projekt na Samoklęski jest również zrobiony. Spróbujemy negocjować i 

rozmawiać na temat uwzględnienia projektów. Którego odcinka to dotyczy? 

 

Wygonik Kazimierz – Chodzi o Załęże. Jest to odcinek od bazy w kierunku Dębowca oraz od 

P. Witusika w kierunku Markuszki.  

 

Irena Baciak – Na pewno będę się o to pytać.  

 

Dariusz Brej – Złożyliśmy pismo zarówno do Zarządu Dróg Powiatowych jak i do Pani w 

sprawie remontu odcinka drogi powiatowej w miejscowości Pielgrzymka. Chodziło o 

zarurowanie odcinka, czyszczenie rowu. Nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego pisma w tej 

sprawie. Jak wygląda sytuacja?  

 



Irena Baciak – Kierownik Abratowski był na tym odcinku. Sprawa ta była przez niego 

prowadzona i monitorowana. Wszystko co zostaje zgłoszone, nie może być wykonane bez 

zgody P. Wójta, bez pisma z Gminy. Wiem, że jakaś część ma zostać zarurowana. 

 

Paweł Ciuła -  Ten odcinek jest niebezpieczny. Tam dwa samochody nie mogą się rozminąć.  

 

Irena Baciak - Byliśmy na tych odcinkach.  

 

Wygonik Kazimierz – Proszę powiedzieć jak wygląda sprawa ze sprzątaniem dróg po okresie 

zimowym gdy na drogach jest bardzo dużo piasku? My to sprzątamy, ale musimy za to płacić.  

 

 

Irena Baciak – Temat jest trudny.  

 

Przewodniczący Rady – Dlatego też we wszystkich aktualnych umowach pisze o całorocznym 

utrzymaniu chodników. 

 

Wójt – Radny Wygonik słusznie zauważył, że chodniki po okresie zimowym są czyste a piasek 

zalega na drogach. Skoro jestem przy głosie chciałem powiedzieć, że faktycznie współpraca 

układa się nam dobrze. Do jakich komisji Pani należy? 

 

Irena Baciak – Jestem w Komisji Budżetowej, Komisji Oświatowej oraz Komisji Skarg i 

Wniosków.  

 

Wójt – Jakie sprawy oświatowe mamy na naszej Gminie? 

 

Irena Baciak – Szkoły średnie. 

 

Wójt – No ale my nie mamy szkół średnich. Dobrze byłoby gdyby Pani należała do Komisji 

Promocji i Rozwoju.  

 

Irena Baciak – Chciałam do niej należeć, niestety nie udało się.  

 



Wójt -  To jest dla nas najlepsza komisja. Na niej właśnie porusza się tematy, które mają dla 

nas bezpośrednie przełożenie. Wysoka Rado odnosząc się do tego co powiedziała P. Radna, 

złożyliśmy pismo  o przekazanie materiałów na budowę chodników. Otrzymaliśmy dość 

ciekawą odpowiedź. Poinformowano nas, że dostaniemy rury, studnie, studzienki i mamy to 

wbudować, ustawić przykanaliki spustowe, rury odpowiednio zasypać, ułożyć krawężnik. Po 

przeliczeniu wszystkiego z P. Jackiem okazało się, że to około  70% inwestycji. Gdybyśmy do 

tego dołożyli zimowe i letnie utrzymanie chodników, wyszłoby nam ponad 80% inwestycji. 

Wysłaliśmy więc pismo, że nie zgadzamy się na to. Otrzymaliśmy kolejne pismo o 

finansowaniu inwestycji 50 na 50. Nie wiem skąd wzięły się takie warunki. Wcześniej ich nie 

było. Nie wiem czy to ustalenia poszczególnych komisji. Są to jednak warunki, które Gmina 

nie może zaakceptować. Wiem, że chodniki są bardzo potrzebne. Trochę ich zrobiliśmy w 

poprzednich latach. W Samoklęskach wykonaliśmy chodnik o długości 280m, do którego 

dołożyliśmy ze swoich pieniędzy w granicach 30.000 zł. W Pielgrzymce dołożyliśmy niecałe 

40.000 zł do chodnika długości ponad 400m. Takie warunki nas interesują. Rozmawiałem z P. 

Dyrektor na temat drogi Osiek – Załęże w kierunku Zawadzki Osieckiej, w kierunku Dobryni 

i chciałem w tym miejscu podziękować Staroście: P. Adamowi Pawlusiowi, ponieważ 

inwestycja została ujęta. Jednak z tego co wiem, nie ma tam ujętego chodnika od skrzyżowania 

w Osieku w kierunku P. Cieśli, w kierunku Dębowca. Będziemy musieli o to walczyć, ponieważ 

tamten odcinek jest bardzo niebezpieczny. P. Dyrektor, proszę podziękować P. Staroście za to, 

że nasza inwestycja została ujęta.  

 

Daniel Socha – Korzystając z obecności P. Radnej, chciałem  poruszyć temat barier 

ochronnych na moście w Mrukowej  na granicy z Brzezową. Te bariery są tak podmyte, że za 

chwilę to wszystko poleci. Druga sprawa to mostki, które były przez Powiat naprawiane. 

Załamały się z powrotem. Trzeba to naprawić, żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia.  

 

Irena Baciak – Proszę wszystko złożyć na piśmie. Będę tą sprawę monitorować i będę 

rozmawiać na ten temat.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado czy ktoś jeszcze chce zabrać głos, zadać pytanie P. 

Radnej? 

Jeśli nie ma żadnych pytań, chciałem podziękować P. Radnej za przybycie i przedstawioną 

informację na temat naszej Gminy oraz prac jakie mają się odbyć na naszym terenie.  

 



O godz. 14.47 obrady Sesji opuściła Radna Irena Baciak.  

 

Przewodniczący Rady –Wysoka Rado jeśli chodzi o dzisiejszy porządek obrad musimy 

zamienić kolejnością punkt 8:  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej na realizację zadania publicznego dla Województwa Podkarpackiego. Musimy go 

przenieść po uchwale budżetowej. Jest on bowiem ściśle związany z tym co zawierają dzisiejsze 

zmiany budżetowe. Wnioskuję zatem o przeniesie punktu: 8  po punkcie 11.  

Poddaję pod głosowanie wniosek o przeniesienie punktu 8: Podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla Województwa 

Podkarpackiego, po uchwale budżetowej. 

Kto jest za? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Rady odczytał zmieniony porządek obrad i poddał pod głosowanie. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.  

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado protokół z Sesji Nr X/2019 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 X/2019? 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski.  

 

Dominika Buczyńska – Obowiązek podjęcia tej uchwały jest podyktowany przede wszystkim 

zmianą podstawy prawnej, w szczególności ustawy: Prawo oświatowe oraz ustawą o 

finansowaniu zadań oświatowych. Zmianie uległ art. 52 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, który precyzuje za jaką godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego ma 



być uiszczana opłata. Do tej pory było za każdą godzinę zajęć, w tej chwili mamy za każdą 

rozpoczętą godzinę. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie nie ulega zmianie i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, prowadzonych przez Gminę Osiek Jasielski. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze oraz dla pedagoga szkolnego i logopedy zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek Jasielski.  

 

Dominika Buczyńska – Konieczność podjęcia tej uchwały wynika z nowelizacji art. 42 ust. 7 

ustawy: Karta Nauczyciela, który wejdzie od 1 września 2019 rok. \Zgodnie z powołanym 

przepisem, Rada Gminy określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 

pedagogów szkolnych i logopedów. Karta nauczyciela zastrzega, że wymiar ten nie może 

przekroczyć 22 godzin tygodniowo i taki wymiar został zaproponowany w niniejszym 

projekcie uchwały. Wymiar dla drugiej grupy nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych  pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 

letnie i dzieci młodsze nie może przekroczyć 25 godzin. W projekcie uchwały dla tej grupy 

nauczycieli zaproponowano 22 godziny.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, jesteśmy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

Projekty organizacyjne są już przyjęte a zmiana tego pensum niestety zniszczyłaby 

przygotowane projekty.  



 

Przewodniczący Rady - Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz dla pedagoga szkolnego i 

logopedy zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Osiek Jasielski. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów, ustalenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso oraz poboru w drodze inkasa należnych podatków od osób 

fizycznych, od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz od opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

 

Rafał Zając – Jedyna zmiana polega na tym, że w § 3 sołtysi są imiennie wskazani.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów, ustalenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso oraz poboru w drodze inkasa należnych podatków od osób 

fizycznych, od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz od opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

 

 

 

 



Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w 

trybie bezprzetargowym dla części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 431, o powierzchni 0,80 ha położonej w miejscowości Świerchowa. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, musimy dokonać pewnej zmiany. Zgodnie z 

dokumentami jakie posiada Radny Kiełbasa, okres dzierżawy ma wynosić 5 lat.  

 

Marek  Kiełbasa – Zgodnie z wnioskiem złożonym przez dzierżawcę, umowa na dzierżawę 

ma wynosić 5 lat.   

 

Wójt – Z 8 ha, które dzierżawi wnioskodawca, została wydzielona działka 0,80 ha do sprzedaży 

dlatego, by w dalszym dzierżawić całe 8 ha dzierżawca zwrócono się o dzierżawę działki o tej 

samej powierzchni.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy w trybie bezprzetargowym dla części nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 431, o powierzchni 0,80 ha położonej w miejscowości 

Świerchowa. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

 

O godz.  15.03. ogłoszono przerwę. 

Obrady Sesji wznowiono o godz. 15.15 

 

 

 

 

 

 



Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy 

Osiek Jasielski opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych. 

 

W skład zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Osiek Jasielski opinii o zgłoszonych 

kandydatach na ławników sądowych weszli: Dariusz Brej, Łukasz Gortad, Mariusz Zagórski. 

Na przewodniczącego zespoły wybrano Radnego Łukasza Gortada.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie 

Gminy Osiek Jasielski opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 10 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.  

 

Tomasz Źrebiec – Na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowej przeanalizowaliśmy 

wszystkie zaproponowane zmiany. Komisja zaopiniowała je pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady – 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. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania 

publicznego dla Województwa Podkarpackiego.  

 

Przewodniczący Rady – Projekt uchwały dotyczy udzielenia w 2019 roku pomocy rzeczowej 

o wartości  15 000 zł dla Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie polegającej na 

opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: ,, Przebudowa 

drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice –Nowy Żmigród –Dukla polegająca na budowie chodnika 

w km 24+769,22 - 25+126,93 str. prawa w m. Samoklęski” . 

 

Wójt – Projekt na ten chodnik był wykonany 11 lat temu. Mamy w tej chwili remont drogi 993. 

Może uda się nam przy tej okazji wybudować również chodnik.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację 

zadania publicznego dla Województwa Podkarpackiego. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 12. Informacja Wójta z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

Wójt przedstawił informację z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z 

realizacji prac w okresie międzysesyjnym. Nie było pytań do przedstawionej  informacji.  

Sekretarz Gminy: Rafał Zając odczytał pismo P. Zenona Strugały skierowane do Rady Gminy 

Osiek Jasielski dotyczące inwestycji pn.: Modernizacja i budowa kompleksu boisk wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w Osieku Jasielskim”. 

 

 



Ad. 13. Interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma  

Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Marek Kiełbasa – Była mowa wcześniej o Powiatowo – Gminnym Związku Transportu 

Zbiorowego i rozmowach o wyznaczeniu tras dowożenia mieszkańców. Sołectwo Świerchowa 

nie ma praktycznie połączenia z Gminą. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy dość mocno 

upominali się, by choć 1 czy 2 razy w tygodniu było zapewnione połączenie z Gminą. Są osoby, 

które nie mają pojazdu a chcą się dostać do lekarza czy nawet do Urzędu Gminy. 

Prawdopodobnie poprzedni Wójt zgłosił jedną linię z Jasła do Mrukowej przez Świerchową.  

Należałoby się temu przeglądnąć.  

 

Andrzej Stachurski – Na pewno takie połączenia są potrzebne. Słuchy dochodzą, że mają się 

otwierać jakieś prywatne linie.  

 

Marek Kiełbasa – Czy GZK mógłby pomyśleć nad zakupem urządzenia do usuwania 

zakrzaczeń? Jest mnóstwo dróg gminnych, które są pozarastane krzakami. Mając takie 

urządzenie moglibyśmy czyścić te drogi raz na 2 lata.  Mieszkańcy nie mogą dojechać do 

swoich działek.  

 

Wójt – W ubiegłym roku został zakupiony wóz asenizacyjny. Zobaczymy co będzie dalej.  

 

Przewodniczący Rady – Prosiłbym, by się pochylić nad tematem wywozu ścieków z 

miejscowości należących do drugiej strefy: Mrukowa, Samoklęski, Pielgrzymka. Dochodzą do 

mnie głosy, że niektórzy mieszkańcy chcieliby zawrzeć umowy z GZK na wywóz ścieków, ale 

aktualne ceny są za wysokie. Musimy doprowadzić do tego, by ceny dla tej grupy sołectw były 

na podobnym poziomie co w miejscowościach skanalizowanych. W tym momencie te opłaty 

są znacznie wyższe.  



Wójt – Rozmawiałem z kierownikiem GZK na ten temat, który stwierdził, że są mieszkańcy z 

którymi pozawierane zostały umowy, ale są to osoby, które opróżniają te nieczystości raz do 

roku. Jeśli puszczą je na oczyszczalnie, to urządzenia sobie z tym nie radzą.  

 

Przewodniczący Rady -  Może w umowach zawrzeć zapisy, by opróżniać nieczystości raz na 

kwartał przykładowo? Na pewno musimy obniżyć opłaty. 

 

Marek Kiełbasa – Przyjęta przez nas uchwała o utrzymaniu czystości wyraźnie nakłada 

obowiązek opróżniania takich nieczystości minimum dwa razy do roku.  

Przewodniczący Rady – Temat chodników był dzisiaj dość mocno poruszony. Padło takie 

stwierdzenie, by projekty na chodniki finansować ze środków pochodzących z funduszy 

sołeckich. Należałoby się jednak zastanowić czy jest dopuszczalne i zgodne z prawem. 

 

Tomasz Źrebiec – W tym roku nie było wolno. RIO to kwestionuje. 

Marek Kiełbasa – Finansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji polegającej na 

remoncie drogi powiatowej a następnie jej utrzymywanie to jest jakiś nonsens.  Dlaczego jako 

samorząd nie udamy się do Powiatu, by nam dopłacił do dróg gminnych, z których przecież też 

się korzysta? Ja wiem, że trzeba współpracować i partycypowanie w kosztach to zupełnie 

normalna rzecz, ale nie w tak dużych wysokościach.  

 

Przewodniczący Rady  odczytał pismo Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 

sprawie budowy zbiornika wodnego Kąty – Myscowa na rzece Wisłok.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne wnioski? 

Nie ma 

Obrady Sesji zakończono o godz. 15.53 

Protokołowała: Monika Władyka 


