
 

Protokół Nr XI/2019 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 30 września  2019 roku 

 

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

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

oraz P. Rafała Zająca – Sekretarza Gminy Osiek Jasielski. 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

     Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest  12 Radnych 

zatem obrady Sesji są prawomocne. 

 

Obecni na Sesji Radni to: 

1. Ciuła Paweł – Pielgrzymka, 

2. Gumienny Tadeusz – Zawadka Osiecka, 

3. Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka, 

4. Kiciliński Krzysztof – Samoklęski, 

5. Gortad Łukasz – Czekaj, 

6. Pepera Mariusz – Osiek Jasielski, 

7. Ropa Tomasz – Mrukowa, 

8. Socha Daniel – Mrukowa, 

9. Wojdacz Piotr – Samoklęski, 

10. Wygonik Kazimierz – Załęże, 

11. Zagórski Mariusz – Świerchowa, 

12. Marek Kiełbasa – Świerchowa. 

 

  Nieobecni na Sesji Radni :  

1. Brej Dariusz - Pielgrzymka, 

2. Kurcz Piotr – Załęże, 

3. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski, 

 

 

 



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. Bożena Świątek – Głowna Księgowa, 

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 ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Osiek Jasielski ( druk nr: 60) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w 

Rzeszowie informacji o kandydatce na ławnika ( druk nr: 61) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk nr: 62) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę 

Osiek Jasielski (druk nr: 63) 

9. 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:64) 

10. Informacja Wójta z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 



11. Interpelacje radnych. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zakończenie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, przed Sesją wpłynęła na moje ręce uchwała w sprawie 

przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. 

 

Wójt – Konieczność podjęcia tej uchwały wynika z otrzymania z Powiatowego Zarządu Dróg 

informacji o II. etapie budowy chodników w miejscowości Pielgrzymka i Samoklęski. Mamy 

tam 470 m i 400 m. I. etap budowy chodników wykona Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle 

natomiast wykonanie II. etapu należy do Gminy Osiek Jasielski.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proponuję, by ta uchwała została podjęta przed 

Uchwałą Budżetową.  

Poddaję pod głosowanie wniosek o poszerzenie porządku obrad. 

Kto jest za jego przyjęciem? 

Wniosek został podjęty jednogłośnie. 

Poddaję pod głosowanie poszerzony porządek obrad. 

Kto jest za jego przyjęciem? 

Porządek obrad został podjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.  

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

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

 

 

 



Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i 

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne 

zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Osiek Jasielski 

 

Dominika Buczyńska – Wysoka Rado, konieczność uchwalenia nowego regulaminu wynika 

z faktu dodania w ustawie : Karta Nauczyciela art. 34a. Jest to artykuł, który mówi o 

minimalnym wynagrodzeniu za wychowawstwo. Ponadto nowelizacji uległ  art. 30 ww. 

ustawy, który mówi o wynagrodzeniach nauczycieli i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 

rok. Ponadto z dniem pierwszego września weszło w życie rozporządzenie zmieniające w 

sprawie wysokości minimalnych stawek  wynagrodzenia nauczycieli i ogólnych warunków 

przyznawania dodatków. Projekt uchwały został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa 

Polskiego w Osieku Jasielskim.  

 

Daniel Socha – W imieniu osób pracujących w przedszkolach chciałbym serdecznie 

podziękować za nieróżnicowanie  stawek i zaproponowanie ich wysokości na poziomie stawek 

wychowawców ze szkół podstawowych.  

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 

i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne 

zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina 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 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

w Rzeszowie informacji o kandydatce na ławnika  

 

Przewodniczący Rady – Podjęcie tej uchwały to jedynie formalność. Mamy jedną kandydatkę 

na ławnika, która jest wymieniona w uchwale. Kolejnym etapem procedury wyboru jest 

zasięgnięcie od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie opinii o kandydatce. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Rzeszowie informacji o kandydatce na ławnika 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  

 

Wójt – Chodzi o nieruchomość w Świerchowej, na której znajduje się budynek, w którym 

kiedyś funkcjonował kiosk. Mieszkańcy wystąpili, aby to sprzedać. Nam to jest niepotrzebne.  

 

Marek Kiełbasa – Uchwała zebrania w tej sprawie była  podjęta w zeszłym roku lub nawet 

dwa lata wstecz. Mieszkańcy byli przychylni co do sprzedaży tej nieruchomości z uwagi na to, 

że ulega coraz to większej dewastacji.  

 

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. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez 

Gminę Osiek Jasielski. 

 

Wójt – Wysoka Rado, chodzi o działki, które musimy nabyć aby zapewnić dojazd do działek 

inwestycyjnych w Załężu, które zamierzamy sprzedać.  

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

przez Gminę Osiek Jasielski. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadań z zakresu 

zarządzania drogami powiatowymi. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, dokończenie całej inwestycji będzie w przyszłym 

roku. W tym natomiast podejmujemy jedynie uchwałę intencyjną. Jak będzie wyglądać 

dokończenie budowy chodnika będziemy dokładnie określać w porozumieniu  

 

Wójt – Po naszej stronie byłoby obrzeże, ułożenie kostki i podbudowa pod kostkę. Pisaliśmy 

również o chodniki w innych miejscowościach m.in.: w Osieku Jasielskim i Mrukowej. 

Niestety nie udało się nam wszystkiego wywalczyć.  

 

Daniel Socha – Jak wysoki będzie koszt po naszej stronie? 

 

Wójt – Koszt wyniesie około 120 – 140 tys. zł.  

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, czy są pytania? 



Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody przejęcia od Powiatu 

Jasielskiego zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. 

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 r. 

 

Marek Kiełbasa – 27 września, w piątek odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, w której 

uczestniczyli praktycznie wszyscy przedstawiciele sołectw. Wszystkie zmiany zostały 

zaakceptowane przez Komisję.  

 

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 2018r.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

 

Ad. 11. 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.  

 

 

 

 



Ad. 12. Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma  

 

Ad.13. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Marek Kiełbasa – Na Komisji Budżetowej Wójt przyniósł harmonogram kursujących w tej 

chwili autobusów na trasach: Jasło  - Dobrynia i Jasło – Mrukowa.  Niepokojącą informacją 

jest to, że sołectwo Świerchowa nie ma w ciągu tygodnia żadnego połączenia z Gminą. 

Prosiłbym P. Wójta, by zapewnił chociaż 1 lub 2 razy w tygodniu połączenie przez 

Świerchową.  

 

Wójt – Czy macie jakieś określone godziny? 

 

Marek Kiełbasa – Myślę, że w godzinach pracy Urzędu Gminy.  

 

Władysława Stachurska – Mieszkańcy Mrukowej chcieli połączenie z Nowym Żmigrodem.  

 

Ryszard Ociesielski – Co się dzieje w tej chwili z działką, po SKR, którą do tej pory dzierżawił 

P. Frużyński? 

 

Wójt – P. Frużyński wypowiedział nam umowę. Zobaczymy, może znajdziemy nowego 

dzierżawcę.  

 

Ryszard Ociesielski – Czy brana jest pod uwagę ewentualnie sprzedaż działki? 



Wójt – Nie zastanawiałem się nad sprzedażą tej działki i uważam, że byłby to błąd. Oczywiście 

decyzja należy do Wysokiej Rady. Mieszkańcy nie są raczej za sprzedażą.  

 

Ryszard Ociesielski – Mieszkańcy na ostatnim zebraniu wiejskim wyrazili negatywną opinię 

co do sprzedaży tej działki. 

 

Wójt – Żadnych takich głosów nie było i byłbym daleko od tego, by to sprzedawać.  

 

Tadeusz Gumienny – Czy fundusz sołecki należy wydatkować w roku bieżącym czy można 

pewne środki przenieść na rok kolejny? 

 

Bożena Świątek – Nie ma takiej możliwości. Fundusz sołecki należy wydatkować w całości w 

roku bieżącym.  

 

Tadeusz Gumienny – Mamy do zrobienia niewielki odcinek drogi, ale nie wystarczy nam 

środków. 

 

Przewodniczący Rady – Panie Sołtysie może należy to zrobić etapami. Może w tym roku 

zrobić pewien zakres prac a resztę wykonać w roku następnym?  

 

Marek Kiełbasa – My jako Sołtysi musimy pilnować wydatkowania środków z funduszu. 

Ustawa wyraźnie mówi, że fundusz sołecki należy wydatkować do końca roku. Dodatkowym 

atutem i plusem jest zwrot z tego w granicach 35-40%. To jest bardzo korzystne.  

 

Tadeusz Gumienny – Ja tą drogę utwardziłem już pięć lat temu.  

 

Wójt – Co tam jest na tej drodze w tej chwili? Tłuczeń? 



Tadeusz Gumienny – W tej chwili jest żwir.  

 

Przewodniczący Rady – Czy ta droga jest ujęta w protokole powodziowym? 

 

Tadeusz Gumienny – Nie jest ujęta.  

 

Marek Kiełbasa – Panie Sołtysie, wszyscy mają takie problemy. My też mamy w Świerchowej 

do zrobienia odcinek drogi o długości około 150 m. Przekładamy to zadanie na przyszły rok. 

Na ostatniej Komisji Budżetowej dosyć mocno polemizowaliśmy na temat ulokowania tych 

funduszy w przyszłych latach. Na chwilę obecną większość środków spływa na Samoklęski 

czy Zawadkę Osiecką, gdzie budowane są chodniki. Wkład własny jest wysoki jak na naszą 

Gminę, ale musimy korzystać z tych środków, ponieważ w przyszłym roku ich nie będzie. W 

innych miejscowościach też mamy wydatki inwestycyjne, nie tylko drogowe. Na pewno 

będziemy rozmawiać i będziemy starać się przyciągnąć pieniądze też do innych miejscowości. 

Mamy przecież niedokończony Dom Ludowy w Załężu, nad którym musimy się mocno 

pochylić.  

 

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

Nie ma 

Na tym zakończono obrady Sesji 

Protokołowała:  

Joanna Banach - Gancarz 

 


