
Protokół nr XXXI/2013

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski

z dnia 28 lutego 2013 roku 

Padło pytanie Przewodniczącego Rady: Czy obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane?

11 Radnych było ,,ZA”

1 Radny było ,,PRZECIW”

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane

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

P.  Wojdacz  Piotr  witając  wszystkich  obecnych  Radnych,  sołtysów  wsi,  P.  Jacka  Krzyżaka  - 

Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, P. Wiesława Rogowskiego – aspiranta z 

Komisariatu Policji  w Nowym Żmigrodzie, P. Jana Mroczkę – leśniczego z Magurskiego Parku 

Narodowego, Wójta, P. Sekretarz oraz P. Skarbnika. 

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) Albin Wierdak – Osiek Jasielski

2) Piotr Wojdacz – Samoklęski

3) Tadeusz Łącki – Samoklęski

4) Krzysztof Kiciliński - Samoklęski

5) Danuta Czajkowska – Mrukowa

6) Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

7) Kazimierz Wygonik – Załęże

8) Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka 

9) Marek Kiełbasa – Świerchowa

10) Weronika Gumienna – Zawadka Osiecka 

11)  Stanisław Mastej – Załęże 

12) Tomasz  Źrebiec – Osiek Jasielski

13) Daniel Socha – nieobecność usprawiedliwiona

14) Konrad Michnal - nieobecność usprawiedliwiona

Nieobecni na Sesji Radni:

1) Zdzisław Gumienny – nieobecność usprawiedliwiona



Ponadto w Sesji uczestniczyli:

1. Świątek Władysław - sołtys wsi Czekaj

2. Wygonik Kazimierz - sołtys wsi Załęże

3. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski

4. Janusz Bilski – sołtys wsi Mrukowej

 5. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski

6.  Pykosz Mariusz - Wójt Gminy

7.  Pec Krzysztof - Skarbnik Gminy

8.  Sylwia Twardzik – Sekretarz Gminy

9. Jacek Krzyżak – Komendant Komisariatu policji w Nowym Żmigrodzie

10. Wiesław Rogowski – aspirant z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie

11. Jan Mroczka – leśniczy magurskiego Parku Narodowego

Przewodniczący Rady –  Wysoka Rado, na samym początku pozwolimy zabrać głos naszym 

gościom, by nie musieli uczestniczyć w dalszych obradach. Myślę, że zaczniemy od Komendanta 

Komisariatu Policji w  Nowym Żmigrodzie, który w kilku zdaniach udzieli informacji na temat 

reorganizacji Posterunków Policji na naszym terenie. 

Krzysztof Krzyżak – Od 1 grudnia zmieniła się struktura całej Komendy Powiatowej Policji w 

Jaśle a przy okazji również posterunków, które obsługiwały Gminę Osiek Jasielski, Nowy Żmigród 

i Krempną. Powstała nowa jednostka o randze Komisariatu Policji z obsadą: 16 funkcjonariuszy 

policji.  Mamy również osoby cywilne,  które zajmują się obsługą tej jednostki.  Od 6 grudnia 

objąłem tą jednostkę jako Komendant Komisariatu. Moim zastępcą jest obecny tutaj P. Wiesław 

Rogowski,  który  zastępuje  mnie  na  co  dzień.  Pracuję  od  godz.  7.30.  Jestem cały  czas  do 

dyspozycji.  Interesantów  przyjmujemy  codziennie.  Obecna  struktura  posterunku  liczy  16 

policjantów i policjantek, których jest coraz więcej. Obecnie pracujemy w starej siedzibie po 

posterunku w Nowym Żmigrodzie. Uważam, że pomysł z reorganizacją był bardzo dobry. Osiek 

Jasielski leży stosunkowo blisko posterunku, więc i dojazd jest bardzo dobry. Jesteśmy w stanie 

zareagować na każdą interwencję. Jak wspomniałem, pracujemy w starej siedzibie,  która na 

dzień dzisiejszy nie spełnia żadnych standardów, zarówno biurowych jak i tych związanych z 

obsługą interesantów tudzież osób niepełnosprawnych czy starszych. Jak wiadomo mamy bardzo 

strome schody,  których pokonanie sprawia problemy nawet osobom pełnosprawnym, dlatego 

niektóre  sprawy  załatwiamy  na  miejscu,  u  mieszkańców.  W takich  sytuacjach  będą  działać 

szczególnie policjanci dzielnicowi. Dzielnicowym na teren Gminy Osiek Jasielski jest wszystkim 

znany aspirant  Ryszard  Bors,  który od wielu  lat  pracował  w Dębowcu.  Wracając  jeszcze do 

naszej siedziby, jesteśmy na etapie pozyskiwania nowego  budynku przy ul. Gorlickiej w Nowym 

Żmigrodzie.  Proszę  o  społeczne  poparcie  tego  pomysłu.  Jeśli  zmienimy siedzibę,  zmieni  się 



również  nasz  wizerunek.  Drodzy  Państwo,  poza  wykrywaniem  przestępstw  zajmujemy  się 

również szeroko pojętą profilaktyką. Głównym jednak zadaniem jest prewencja. Dysponujemy 4 

radiowozami.  Mamy  początek  roku  i  nowy  budżet,  więc  i  środków  na  razie  mamy  więcej. 

Przypuszczam jednak, że po wakacjach będzie nam ich brakowało. Mniej więcej w połowie roku 

brakuje nam środków na środki czystości, paliwo czy prąd. Na dzień dzisiejszy ruszyła nowa 

jednostka, mamy większą liczbę policjantów. Możemy sobie pozwolić na to, by policjanci będący 

dzielnicowymi,  a  więc  policjanci  pierwszego  kontaktu  spotykali  się  ze  społeczeństwem,  z 

młodzieżą,  ci  którzy  zajmują  się  obsługa  procesu  zajmowali  się  również  prowadzeniem 

postępowań przygotowawczych a ci którzy mają się zajmować prewencją , by jeździli, by byłoby 

ich widać. Na spotkaniu z P. Wójtem, które zorganizowane było w tym tygodniu, z Komendantem 

Powiatowym  rozmawialiśmy o karaniu uczestników ruchu drogowego.  Zdania na ten temat są 

podzielone. Jedni twierdzą, że  należy utrzymywać porządek na drogach na właściwym poziomie, 

inni uważają, że powinno być o wiele więcej pouczeń a nie mandatów. Niestety musimy wziąć 

pod uwagę również statystyki, z których musimy się rozliczyć. Ktoś po prostu przekłada ilość 

mandatów  na  bezpieczeństwo  na  drogach.  Niestety  nie  zawsze  tak  jest.  Liczy  się  przede 

wszystkim to, by było nas widać, wpływa na to również właściwe utrzymanie dróg. To nie tylko 

mandaty. Pozwólcie , że nie będziemy na ten temat rozmawiać, ponieważ zdania są podzielone. 

Jeśli chodzi o spokój w miejscowościach, są nakładane mandaty za wykroczenia porządkowe. To 

jest to co najbardziej doskwiera społeczeństwu a więc chuligaństwo i zakłócanie porządku oraz 

różnego rodzaju niszczenie mienia przez młodzież Jest to zadanie zarówno szkoły, gminy, policji , 

ale przede wszystkim rodziny. Zdarzają się różnego rodzaju wymuszenia i rozboje już na etapie 

gimnazjum.  To  okres  bardzo  ciężki  dla  młodzieży,  która  zaczyna  budować  w  tym  czasie 

tożsamość  społeczną  i  chce  się  wykazać.  To  nasze  wspólne  zadanie,by  z  jednej  strony 

sygnalizować  a  z  drugiej  wychowywać.  Rozmawiałem  dzisiaj  z  P.  Wójtem  o  komisjach 

interdyscyplinarnych, które mają wspierać rodziny. Widać jak one działają. Od jakiegoś czasu 

zauważalny jest spadek przemocy w rodzinach, znęcania się i demoralizacji młodzieży. Jednostka 

działa  w  Nowym  Żmigrodzie  od  1  grudnia,  więc  niewiele  mogę  powiedzieć  na  temat  jej 

funkcjonowania,  jednak  ponoć  objąłem  lepszą  część  powiatu  i  to  jest  prawda.  W  grudniu 

odnotowano jedynie pięć interwencji na terenie Gminy Osiek Jasielski i dwie domowe. Nie można 

oczywiście wiązać tych danych z porą roku, ale ma na to wpływ wiele czynników. Wpływa na to i 

demografia i sytuacja ekonomiczna państwa. Bieda rodzi konflikty. Mieliśmy jeden wniosek z art 

119 czyli kradzież, który został umorzony w wyniku nie wykrycia sprawcy. W tym roku zrobiliśmy 

nieco  porządku  z  drobnymi  kradzieżami,  ponieważ  wyłapaliśmy  złomiarzy  oraz  paserów.  Po 

Dębowcu przejęliśmy schedę w postaci 4 postępowań przygotowawczych. W grudniu ubiegłego 

roku zatrzymano 1 sprawcę wykroczenia z  art.  87  § 1  czyli  jazda  pod wpływem alkoholu i 

zatrzymanie prawo jazdy. Jeśli są jakieś pytania bardzo chętnie na nie odpowiem. 

Wójt  –  Bardzo  dziękuję,  że  przyjął  Pan  zaproszenie  na  dzisiejszą  Sesję,  ponieważ 



niecierpliwością oczekiwaliśmy na to spotkanie. Jestem zwolennikiem reorganizacji posterunków, 

jaka miała miejsce, ponieważ zwiększona kadra wpłynie w znacznym stopniu na zwiększenie 

bezpieczeństwa  na  naszym terenie.  Myślę,  że  informacje,  które  przed  chwilą  P.  Komendant 

przekazał są bardzo ważne , ponieważ na co dzień spotykamy się z tymi problemami. Ze swej 

strony mogę zadeklarować, że nieobecny na dzisiejszej Sesji przedstawiciel Rady Powiatu obiecał 

wspierać ,,przejście” Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie do nowego budynku. Jeśli chodzi o 

wpieranie posterunku, myślę, że nie będzie gorzej niż we poprzednich latach. Jeśli wpłynie taki 

wniosek,  Rada  Gminy  na  pewno  go  rozpatrzy.  Na  spotkaniu  z  Komendantem  Powiatowym 

rozmawialiśmy o dyżurach nocnych. Proszę powiedzieć, czy coś takiego występuje w Nowym 

Żmigrodzie? Czy społeczeństwo może całodobowo liczyć na Waszą pomoc?

Krzysztof Krzyżak – Tak, oczywiście zapomniałem o tym powiedzieć. W związku z tym, że 

nastąpiła zmiana struktury Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, placówka działa praktycznie 

całą  dobę.  Najczęściej  zamykamy  o  godz.2.00  –  4.00  rano.  Podstawą  jest  jednak  numer 

alarmowy 997. Dyżurny przyjmuje wszelkiego rodzaju zgłoszenia jeśli nas nie ma. Bywa również 

tak,  że  jesteśmy  angażowani  do  obsługi  w  sytuacji  jakiegoś  poważniejszego  zdarzenia. 

Generalnie całą dobę można się do nas zwracać. Do tej pory posterunki z mniejszą obsadą, 

obsługiwały jedynie weekendy jeśli chodzi o godziny wieczorowo – nocne. Na dzień dzisiejszy 

zmieniło się to, ponieważ dysponujemy służbą prewencji, która to wykonuje. Na tablicy ogłoszeń 

umieścimy  informację  o  naszych  numerach  telefonów,  adresie  e'mail  tudzież  godziny 

przyjmowania skarg i wniosków, których mam nadzieję nie będzie. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania?

Nie ma

Komendant  Komisariatu  Policji  w  Nowym  Żmigrodzie  -  P.  Jacek  Krzyżak  oraz   P.  Wiesław 

Rogowski – aspirant z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie opuścili obrady Sesji.

Przewodniczący Rady –  Wysoka Rado, przed rozpoczęciem obrad nad kolejnymi punktami 

dzisiejszego porządku, pozwólmy zabrać głos obecnemu leśniczemu P. Janowi Mroczce, który 

chce przekazać nam pewną informację. 

Jan Mroczka – Pracuję w Magurskim Parku Narodowym na terenie Pielgrzymki i Pogórza, z 

krótką przerwą, 25 lat. W listopadzie 2012 roku kontaktował się ze mną Sołtys wsi Mrukowa, 

aby mu wskazać granicę lasu Magurskiego Parku Narodowego. Powiedziałem mu, że na starych 

mapach, jeszcze za czasów Nadleśnictwa Nowy Żmigród czyli do 1994 roku, widniał zapis, iż jest 

to las gromadzki wsi Pielgrzymka.  Na nowszych egzemplarzach już tego zapisu nie ma. Sopłtys 

wyjaśnił,  że jest  to  las  komunalny Gminy Osiek Jasielski  a  skoro leży na terenie  Mrukowej 



należy do tego sołectwa. Skontaktowałem się w tej sprawie z moim bezpośrednim przełożonym, 

który zlecił mi to zrobić. Oczywiście granice bardzo dobrze znałem , ponieważ trzy lata temu 

miało  miejsce  ich  odnowienie.  Gmina  nie  była  powiadamiana,  ponieważ  to  było  jedynie 

uzgodnienie granic. 28 listopada przeszliśmy z Sołtysem Mrukowej wzdłuż granicy Magurskiego 

Parku Narodowego. Jest to około 15 kamieni granicznych. Sołtys pytał o wycinkę, ja jednak 

stanowczo podkreśliłem, że to nie jest moja sprawa a P. Gniadego. Nie wolno mi na ten temat 

dyskutować, ponieważ to nie jest mój teren. Po niedługim czasie doszły do mnie wieści, że 

pokazałem cały las i wskazałem drzewa do wycinki. Przyjechałem do P. Wójta, by wyjaśnić tę 

sprawę i przekazać również Wysokiej Radzie prawdziwe informacje na ten temat. Pracuję na tym 

terenie już ćwierć wieku. Pokazywałem granicę również innym Sołtysom. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania?

Nie ma

P. Jan Mroczka – leśniczy Magurskiego Parku Narodowego opuścił obrady Sesji. 

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  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi,  ustalenia  stawki  takiej  opłaty  oraz  stawki  za  pojemnik  o 

określonej pojemności. 

7.        Podjęcie  uchwały  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  

za gospodarowanie  odpadami komunalnymi przez  właścicieli  nieruchomości  na terenie 

Gminy Osiek Jasielski.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi  oraz  terminu  i  miejsca  składania  deklaracji  przez  właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski

9.        Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 



usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów.

10.     Podjęcie  uchwały  w  sprawie  postanowienia  o  odbieraniu  odpadów  komunalnych  

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy części 

działki  rolnej  położonej  w Świerchowej  oznaczonej  w ewidencji  gruntów nr  1110/19  

o powierzchni 5 ha.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy części 

działek rolnych położonych w Świerchowej oznaczonych w ewidencji gruntów nr 429, 431, 

427, 446, 426  o łącznej  powierzchni 8,50 ha.

13.     Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  terminu  dzierżawy 

działki rolnej położonej w Osieku Jasielskim oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1266  

o  powierzchni  2,5251  ha  oraz  części  działki  rolnej  położonej  w  Osieku  Jasielskim 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1267 o powierzchni 1 ha.

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

15.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem obiektów

16.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków 

i zasad korzystania, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek Jasielski.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

w Jaśle. 

18.     Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  Osiek  Jasielski  

na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012r.

19.     Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działanie  Wójta  Gminy  Osiek 

Jasielski

20.     Interpelacje radnych.

21.     Wolne wnioski i zapytania.

22.     Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady - Poddaję pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej Sesji.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad?

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie



Ad.4.    Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.  

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado, mamy do przyjęcia protokoły z Sesji Nr XXIX/2013 oraz 

z Sesji Nadzwyczajnej Nr XXX/2013. Obydwa protokoły 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 XXIX/2013?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr XXIX/2013

Kto jest za przyjęciem z protokołu?

10 Radnych było ,,ZA”

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

1 Radny był ,,PRZECIW”

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z Sesji Nr XXX/2013?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr XXX/2013

Kto jest za przyjęciem z protokołu?

10 Radnych było ,,ZA”

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

1 Radny był ,,PRZECIW”

Przewodniczący  Rady  –  Wysoka  Rado,  jeśli  któryś  z  Radnych  uważa,  że  protokoły  są 

nierzetelne, proszę to przed Sesją nam powiedzieć. Może coś należy poprawić? Może faktycznie 

jest  jakiś  błąd  z  naszej  strony.  Może  coś  nie  ujmujemy  i  należałoby  to  poprawić?  Pisanie 

protokołów zajmuje bardzo dużo czasu i pracy dlatego proszę powiedzieć dlaczego Radni się 

wstrzymują przed  ich przyjęciem. Ciężko mi jest wnieść uwagi do protokołowania skoro nie 

wiem jakie są zastrzeżenia. 

Tadeusz Łącki - Ja już parę razy zgłaszałem uwagi odnośnie protokołu i powiem, że protokoły 

są  pisane  tendencyjnie.  Nie  są  pisane  należycie  głównie  moje  wypowiedzi  dlatego nie  będę 

głosował za przyjęciem tych protokołów. 

Przewodniczący Rady – Czy nie są nanoszone poprawki, które Pan zgłasza?

Tadeusz  Łącki  –  Zgłaszałem  już  wcześniej  bardzo  wiele  poprawek,  ale  potem  było  tak 

gmatwane i tak przekręcane, że zdecydowałem już ich nie zgłaszać.



Sylwia  Twardzik –  Panie  Radny  Pańskie  wypowiedzi  może  dlatego  nie  są  rzetelnie 

protokołowane, ponieważ bardzo często wtrąca się Pan w wypowiedzi innych. 

Tadeusz Łącki  – Pani Sekretarz ja mam wszystko nagrane i jeśli będę chciał wszystko mogę 

odtworzyć. Głosuję przeciw bo takie jest moje prawo. 

Przewodniczący Rady – Pani Sekretarz ma rację, że bardzo często Pan po prostu wrzuca te 

swoje wypowiedzi a jeśli ,, dostaje” Pan głos myślę, że wszystko jest zaprotokołowane. Wszyscy 

Radni chyba wiedzą, że nikt nie jest w stanie wszystkiego zaprotokołować. 

Wójt  –  Mam jeszcze uwagę do protokołu.  Jest  taki  zapis:  Przeprowadziliśmy reorganizację, 

która na dzień dzisiejszy nie przyniosła żadnych rezultatów czyli oszczędności”. Wiem ,że tak 

powiedziałem,  ale  mówiłem,  że  rezultaty  są   nie  takie  jak  oczekiwaliśmy.  Początkowo 

zakładaliśmy 1 mln zł oszczędności a nie 600 tys zł czy 700 tys zł. Protokół został przegłosowany 

więc niech tak zostanie, ale jeśli ktoś to przeczyta to za chwilę będzie pytanie po co Wójt robił te 

przekształcenia. 

Ad 5.  Informacja  Wójta  z  wykonania  uchwał  podjętych na  poprzedniej  Sesji  oraz  

z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Wójt  przedstawił informację na temat 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 6.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie   

odpadami  komunalnymi,  ustalenia  stawki  takiej  opłaty  oraz  stawki  za  pojemnik  o 

określonej pojemności. 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Jadwigę Ciężabkę pracownika Urzędu 

Gminy, która omówi kolejne uchwały. 

Jadwiga Ciężabka – Wszystkie uchwały dotyczące odpadów były już przedmiotem obrad w 

grudniu ubiegłego roku. Pierwsza z uchwał dotyczy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,  ustalenia  stawki  takiej  opłaty oraz stawki  za pojemnik o określonej 

pojemności.  Wysoka  Rada  musi  podjąć  ostateczną  decyzję  co  do  przyjęcia  wszystkich 



nieruchomości do systemu gospodarki odpadami lub ograniczenia się do mieszkańców. Musimy 

zatem  podjąć  decyzję  czy  przejmujemy  odpady  od  mieszkańców  czy  wszystkie  obejmujące 

również  działalność  gospodarczą.  Jeśli  przejmiemy  wszystkie  odpady,  musimy  jednocześnie 

przyjąć  stawki  za  pojemniki.  Zaproponowana  stawka  od  mieszkańca  to  7  zł  za  odpady 

segregowane i 13 zł za odpady niesegregowane. Jest to stawka wyliczona jeszcze w listopadzie. 

25 stycznia 2013 roku została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku, która mówi, że Rada Gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą o której mowa 

może zróżnicować stawki opłat, wprowadzić zwolnienia  przedmiotowe, ustanawiać dopłaty do 

właścicieli nieruchomości o których mowa w pkt. 6, chodzi tutaj o mieszkańców spełniających 

ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasadę określania tych opłat. Ustawa jest już 

opublikowana, niemniej jednak wchodzi w życie z dniem 5 marca br. zatem wszelkiego rodzaju 

zwolnienia nie są możliwe do uchwalenia na tej Sesji. 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej. 

Kazimierz Wygonik – Komisja Budżetowa, która na ten temat rozmawiała, ustaliła, by naliczać 

opłaty za odpady komunalne od osoby zamieszkującej daną posesję. Wyszliśmy ze stawką 4 zł. 

Liczymy  tym  samym,  że  pozostałą  część  dopłaci  Gmina.  Ostateczny  koszt  ,,wyjdzie”  po 

przetargu. Nie wiem czy dobrym rozwiązaniem jest ustalenie w tym momencie wysokiej opłaty. 

Będzie  to  wskazówką  dla  uczestniczących  w  późniejszym  przetargu  co  do  kwoty  jaką 

dysponujemy.  Nie  jestem pewien  co  do  stawki  za  odpady  niesegregowane.  Czy  Gmina  ma 

dopłacać do osób, którym się nie chce segregować? Poddaję tą kwestię pod szerszą dyskusję. 

Chciałbym jeszcze poruszyć temat odbierania odpadów z posesji niezamieszkałych typu: szkoły, 

cmentarze, sklepy. Komisja uważa, że nie powinniśmy brać na siebie tego obowiązku.  Będą 

deklarować mniejszą ilość odpadów a oddawać większą. Rożnicę będziemy pokrywać wszyscy. 

Druga rzecz – ile byśmy nie ustalili od tych pojemników to i tak będzie drogo. Niech każdy sobie 

pertraktuje z odbiorcą. Ile wyperswaduje, tyle zapłaci. Nie będzie miał do nikogo pretensji. 

Przewodniczący Rady – Jest jeszcze drugi człon tej uchwały o której teraz mowa. 

 Wygonik Kazimierz – Jeśli Komisja proponuje, by odrzucić ostatnią uchwałę, to § 3 już nas nie 

obowiązuje. Będziemy później rozmawiać o kwocie 136.000 zł, które P. Skarbnik zaplanował na 

drugie  półrocze. Nie rozmawialiśmy na ten temat zbyt szczegółowo, ponieważ P. Skarbnik z P. 

Wójtem musieli wyjechać służbowo. 

Pec Krzysztof – To kwota zaplanowana na drugie półrocze tego roku. 

Wygonik Kazimierz  – W tej chwili płacimy 3,20 zł, Gmina dopłaca 2,70 zł. Ogółem stawka 



wynosi 5,90 zł. 

Albin Wierdak – Jest to zwyżka o 0,86 zł brutto w stosunku do ubiegłego roku. Co zrobimy 

jeśli  kwota po przetargu będzie wyższa niż  ta,  którą zakładamy dzisiaj?  O ile  podwyższymy 

mieszkańcom? 10%, 20% 30% ? Przecież to będzie widoczne. 

Wygonik Kazimierz – Społeczeństwo jest przygotowane na ,,drożyznę”, ale to przetarg pokaże 

jakie są realia. 

Przewodniczący  Rady  –  Rozumiem,  że  wniosek  taki,  by  nie  przyjmować  uchwały 

umiejscowionej z pkt-u 10. a stawki określić na poziomie 4 zł od odpadów segregowanych i 13 zł 

od odpadów niesegregowanych.

Albin Wierdak – To trzeba przedyskutować.

Konrad Michnal – Co w przypadku kiedy ktoś buduje dom? Jest to posesja nie zamieszkana, ale 

odpady są generowane. Co wtedy?

Marek Kiełbasa –  Jeśli  jest  to  obywatel  z  tej  samej  miejscowości,  on te  śmieci  z  budowy 

zabierze. Jeśli natomiast jest to mieszkaniec innych Gmin lub innych miejscowości, na pewno nie 

będzie woził tych odpadów. 

Konrad Michnal – Jeśli będzie miał podpisaną umowę z wykonawcą to gra - wtedy weźmie. Co 

w sytuacji kiedy buduje samodzielnie? 

Pec Krzysztof – Jak reguluje tą kwestię Regulamin utrzymania i porządku ?

Jadwiga Ciężabka – Regulamin określa zabieranie wszystkich odpadów, niemniej jednak każdy 

w swoim zakresie może je wykorzystać. 

Albin Wierdak – Z jednej strony Wójt jest zobligowany do odbioru wszystkich odpadów a z 

drugiej, każdy obywatel ma obowiązek je oddawać. 

Wójt – Przecież Regulamin został już uchwalony. Najpierw należy go przeczytać a dopiero potem 

zadawać pytania.

Wygonik Kazimierz – Ale ile  na terenie poszczególnych miejscowości  mamy takich budów? 

Przecież nie róbmy z tego problemu. Proszę powiedzieć, w jaki sposób podchodzą do tematu 



odpadów inne Gminy?

Jadwiga Ciężabka – Inne samorządy przyjmują raczej odpady z posesji zamieszkałych. Trzeba 

tutaj powiedzieć, że ustawa jest troszeczkę niespójna. Nie wiadomo np. w jaki sposób traktować 

osoby, które przyjadą do nas na dwa tygodnie a jednocześnie produkują śmieci. Z jednej strony 

można byłoby je traktować jako osoby, które tutaj nie mieszkają, z drugiej strony nie jest to 

doregulowane. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania, inne wnioski?

Łącki Tadeusz – Ja tutaj poprę Przewodniczącego Komisji Budżetowej i jestem za tym, żeby 

ustalić 4 zł za śmieci segregowane i jestem również, bo Przewodniczący Komisji powiedział, że za 

śmieci segregowane żeby się wstrzymać, żeby to ustalić. Jestem za tym, by ustalić 13 zł za 

śmieci niesegregowane. To jest moja propozycja. 

Przewodniczący Rady – To nie jest Pańska propozycja tylko Komisji Budżetowej. Zaraz będzie 

Pan nad nią głosował.

Albin Wierdak – Zgłaszam wniosek, by opłatę za odpady niesegregowane ustalić na poziomie 

10 zł. Jeśli nie przyjmiemy dotacji, obywatel będzie płacił 10 zł. 

Przewodniczący  Rady –  To,   ile  mieszkańcy  będą  płacić  za  odpady  zweryfikuje  dopiero 

przetarg. 

Kazimierz Wygonik – Przecież nie będziemy sprawdzać czy ktoś segreguje śmieci. 

Albin Wierdak – To firma, która będzie odbierała odpady, będzie o tym decydować.

Tadeusz Łącki – Skoro  Gmina dopłaca do ścieków i wody czemu ma nie dopłacić do śmieci?

Albin Wierdak – Ale mówimy o odpadach niesegregowanych.

Tadeusz Łącki -  A rozumiem.

Albin Wierdak – to będziemy robić prezent?

Tadeusz Łącki – Nie będziemy robić prezentu.



Jadwiga Ciężabka – Dąży się do tego, by śmieci jednak segregować. 

Kazimierz Wygonik – Sens ustawy jest taki, by odpady jednak segregować. 

Przewodniczący Rady – Proszę o spokój! 

Stanisław  Mastej  – Proszę  się  cofnąć  pamięcią  parę  lat  wstecz.  Ustawa  o  śmieciach 

zmobilizowała  mieszkańców do  oddawania  odpadów.  Można  to  zauważyć  nawet  na  terenach 

przyrzecznych. Powinniśmy być za tym, by mieszkańcy nauczyli  się segregować. Myślę, że to 

jeszcze bardziej zmobilizuje mieszkańców do odkładania śmieci. Jeśli ktoś nie chce tego robić to 

niestety musi zapłacić. 

Tomasz Źrebiec – Kto będzie to egzekwował? 

Przewodniczący Rady – Proszę o spokój!

Konrad Michnal – Jeśli mnie stać i chcę płacić to nie wezmą moich niesegregowanych odpadów?

Pec Krzysztof – Wezmą. Każdy worek jest odrębny. Odpady niesegregowane będą oddawane w 

odrębnym  worku.  Każdy  mieszkaniec  będzie  składał  deklarację,  w  której  określi  czy  chce 

segregować odpady czy nie. 

Krzysztof  Kicliński  –  Wysoka  Rado  są  przecież  punkty,w   których  zbierane  są  odpady 

komunalne  z  kilku  domów.  Jedni  będą  segregować  inni  nie.  Wówczas  wszyscy  będą  płacić 

zwiększoną opłatę?

Wójt – Bardzo dużo będzie jeszcze niewiadomych i niejasności podobnie jak to miało miejsce w 

1997 roku kiedy wchodziła ustawa o utrzymaniu w czystości. Jako samorząd, wprowadzaliśmy ją 

jako jedni z pierwszych w powiecie. Nie ukrywam, że już wtedy było trudno. Część mieszkańców 

zdążyła  się  już  przyzwyczaić  do tej  wstępnej  segregacji.  Od lipca na pewno ta  sytuacja się 

zmieni. Wymagania dotyczące segregowania będą dużo większe. To będą fachowcy. Firmie będzie 

zależeć, by odpady były segregowane jak najlepiej. Jeśli się okaże, że któryś worek nie będzie 

dostatecznie  przesegregowany,  firma  go  pozostawi.  Wówczas  to  my  będziemy  mieć  z  tym 

problem.  Na  spotkaniu  z  Komendantem  Powiatowym  Policji  dowiedziałem  się,  że  Policja 

otrzymała obowiązek dochodzenia tego. Ważne jest to, że Gmina może dopłacać do odpadów. 

Finansowo też musimy to udźwignąć. Propozycja Komisji Budżetowej to kwota 4 zł od osoby. 

Skarbnik założył 7 zł. Na pół roku to koszt 136.000 zł. Śmieci wzrosną zatem o jedyne 0,80 zł. 

Jesteśmy rewelacyjną Gminą i chyba w Polsce nie ma takiej drugiej. Nie wiem czy istotna jest 



dzisiejsza decyzja w sprawie wysokości opłaty. Tak naprawdę ostateczną jej wysokość poznamy 

po przetargu. Dopiero wtedy będziemy określać wysokość dopłaty. Na pewno nie będziemy sobie 

mogli pozwolić na to, by stanowiła 50 %, tak jak miało to miejsce do tej pory.  

Przewodniczący Rady – Rozumiem, że będziemy przeprowadzać głosowanie zgodnie z sugestią 

Przewodniczącego  Komisji  Budżetowej.  Wcześniej  jednak  musimy  odnieść  się  do  wniosku 

Radnego Wierdaka, by zmniejszyć opłatę za niesegregowane odpady komunalne do 10 zł.

Kto jest za przyjęciem wniosku Radnego Wierdaka?

1 Radny był ,,ZA”

7 Radnych było ,,PRZECIW”

6 Radnych ,,, WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Przechodzimy do propozycji Komisji Budżetowej, czyli 4 zł od osoby za segregowane 

odpady komunalne i 13 zł za niesegregowane. 

Poddaję  pod  głosowanie  uchwałę  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad 7   Podjęcie uchwały w sprawie   terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za   

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli  nieruchomości na terenie 

Gminy Osiek Jasielski.

Przewodniczący Rady –  Terminy  uiszczania  opłaty  są  zawarte  w uchwale  i  są  tożsame  z 

terminami pobierania podatku. Czy są jakieś wnioski co do podanych terminów?

Wygonik Kazimierz – Rozumiem, że to będzie obowiązywać od 1 lipca. 

Jadwiga Ciężabka – Tak, będą obowiązywać od lipca. Będzie również wykreślony § 1 pkt. 2, 

ponieważ dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Przewodniczący Rady – Jeśli nie ma pytań co treści uchwały, poddaję pod głosowanie uchwałę 

w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osiek Jasielski.

Kto jest za przyjęciem uchwały?



Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad  8     Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za   

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski.

Przewodniczący Rady  – To co rzuciło mi się w oczy przeglądając deklarację to błędny rok 

widniejący w jej 1-ej części. Wskazano 2012 rok a nie 2013. 

Jadwiga  Ciężabka –  Przy  tej  uchwale  musimy  ustalić  jeszcze  termin  składania  pierwszej 

deklaracji. Proponuję go ustalić na 30 kwietnia. 

Wójt – Dlaczego do końca kwietnia?

Jadwiga Ciężabka – Uchwała musi się przede wszystkim uprawomocnić. Poza tym deklarację 

musimy przesłać każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, a ten musi ją wypełnić i 

dostarczyć do Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady – Czy są inne sugestie Wysokiej Rady? 

Sylwia Twardzik – Proszę jeszcze zwrócić uwagę na § 4 uchwały.

Albin Wierdak – Ja też mam do niego zastrzeżenia, ponieważ takie dane nie powinny być 

żądane. Niech Wysoka Rada się wypowie. 

Wygonik  Kazimierz –  Tutaj  chodzi  o  to,  że  jeśli  jest  na  danej  posesji  więcej  osób 

zameldowanych niż  liczba osób zamieszkałych jaką dany właściciel  nieruchomości  podaje,  to 

musi wyjaśnić dlaczego taką wartość podał.

Albin Wierdak  – Gmina  ma możliwość  weryfikacji  tych  danych.  Wystarczy  wziąć  wyciąg z 

ewidencji  ludności.  Wówczas  każdą  występującą  różnicę,  mieszkaniec  ma  obowiązek 

wytłumaczyć i wyjaśnić. 



Pec  Krzysztof  – Ustawodawca  zaproponował  oświadczenie.  Nie  ma  żadnych  zaświadczeń. 

Każdy musi mieć świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych. 

Tadeusz Gumienny – Jakie będą w takich sytuacjach konsekwencje?

Jadwiga  Ciężabka –  Po  to  służy  deklaracja  jaką  każdy  ma  obowiązek  złożyć.  Jeśli  poda 

nieprawdziwe informacje, to Wójt będzie decydował. 

Tadeusz Gumienny  – Są takie przypadki, że właściciele nie płacą za odpady, ponieważ nie 

podpisali umowy. Twierdzą, że nie mają śmieci. Co wtedy?

Wójt – To będzie jak nakaz podatkowy. Będziemy to egzekwować poprzez Urząd Skarbowy. 

Przewodniczący Rady – Jaka jest decyzja odnośnie § 4 uchwały?

Jadwiga Ciężabka – To wszystko zależy od Wysokiej Rady.  Dla nas jest  to swego rodzaju 

zabezpieczenie. 

Marek Kiełbasa – Taki zapis będzie się jedynie wiązał z większą biurokracją i większą pracą dla 

Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady – Rozumiem, że wykreślamy pkt 1 -3 , zostaje jedynie oświadczenie. 

Czy są inne wnioski?

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy Osiek Jasielski.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.



Jadwiga Ciężabka – Informuję, że w deklaracji zostaną wykreślone podpunkty odnoszące się 

do nieruchomości niezamieszkałych. 

Ad   9       Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu   

świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przewodniczący  Rady –  Wysoka  Rado,  czy  odnośnie  tej  uchwały  są  jakieś  wnioski?  Czy 

Komisja Budżetowa rozmawiała na ten temat?

Jadwiga Ciężabka – Tutaj z kolei będzie wykreślony punkt odnoszący się do posesji, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady. 

Przewodniczący Rady – Wykreślamy zatem § 1 pkt. 2. 

Czy są pytania?

Nie ma 

Poddaję  pod  głosowanie  uchwałę  w  sprawie  w  sprawie  określenia  szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad 10   Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych   

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Przewodniczący Rady – Ta uchwała była wyjaśniona na początku

Poddaję  pod  głosowanie  uchwałę  w sprawie  postanowienia  o  odbieraniu  odpadów 

komunalnych  

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Kto jest za przyjęciem uchwały?



14 Radnych było  ,,PRZECIW”

O godz. 10.25 ogłoszono przerwę

Obrady Sesji wznowiono o godz. 10.35

Ad 11    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy   

części  działki  rolnej  położonej  w Świerchowej  oznaczonej  w ewidencji  gruntów nr 

1110/19 o powierzchni 5 ha.

Przewodniczący  Rady –  Panie  Sołtysie  miejscowości  Świerchowa,  czy  sprawa  ta  była 

poruszana na zebraniu wiejskim?

Marek Kiełbasa  –  Mogę  się  odnieść  zarówno  do  tej  uchwały  jak  i  do  następnego  punktu 

porządku obrad. Na zebraniu wiejskim zostały przedstawione obydwa wnioski  o przedłużenie 

dzierżawy. Zebranie wiejskie wyraziło zgodę. 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Wójt  –  Mam pytanie  do  P.  Soltysa,  ponieważ  to  są  bardzo  duże  powierzchnie.  Wiemy,  że 

dzierżawcy korzystają z programów unijnych. Czy Radni przedstawili mieszkańcom na zebraniu 

wiejskim to, że w dzisiejszej dobie 8,5 ha wydzierżawiamy na okres kolejnych 5 lat? T Wpływy z 

dzierżawy  nie  są  wysokie.  Wieś  bardzo  mało  z  tego  skorzysta.  Pozbywamy  się  kilkunastu 

hektarów na jakiś okres. Czy zebranie wiejskie dobrze to przeanalizowało? Czy zastanowili się 

nad tym, że w pewien sposób blokują się na kilka lat i nic z tym nie będzie można zrobić? 

Albin Wierdak – To są działki budowlane?

Wójt  – Nie,  to  są  w  większości  grunty  rolne.  Zastanówmy się,  bo  za  rok  może  ktoś  być 

zainteresowany kupnem przykładowo 1 ha pola i nie będzie można nic z tym zrobić. Wiem, że 

zarówno  P.  Sołtys  jak  i  mieszkańcy  Świerchowej  chcą  pomóc  rolnikowi,  który  zamierza  to 

wydzierżawić. Czy to jest według Was gospodarność i czy słusznym jest podejmowanie takiej 

uchwały?  Gdyby to dotyczyło  Samoklęsk czy Pielgrzymki, pewnie zastanawialibyśmy się nad 

tym,  czy  wydzierżawić  tak  ogromną  powierzchnię  na  tak  długi  okres.  Ile  wynosi  dzierżawa 



roczna za te grunty?

Konrad  Michnal –  Wieś  Świerchowa  posiada  jeszcze  kilka  gruntów,  które  mogą  zostać 

zaoferowane osobie, która będzie zainteresowana zakupem gruntów rolnych czy nieruchomości 

przeznaczone pod działalność gospodarczą. Jesteśmy w stanie przedstawić kompleksowy wykaz 

gruntów rolnych na terenie wsi Świerchowa. Myślę, że w obecnej sytuacji jest to bardo szybkie 

do zrealizowania i kilka jeszcze działek jest do dyspozycji i do sprzedania. Jeśli chodzi o wnioski, 

jakie zostały  złożone przez rolników na minimalne okresy jakie są do spełnienia  w zakresie 

otrzymania finansowania i ze względu na fakty dyspozycji i braku alternatywy na chwilę obecną, 

wymówienie dzierżawy nie za bardzo by pomogło całej przestrzeni. Inny termin nie za bardzo ich 

satysfakcjonował w realizacji tego zlecenia. Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa też 

się rządzi swoimi prawami. Samo zrezygnowanie z  danej przestrzeni i odstąpienie od dzierżawy 

jest możliwe. Co do sposobu naliczania dzierżawy jest podjęta odpowiednia uchwała, która to 

reguluje i dowolne zwiększanie stawek za dzierżawę nie jest brane pod uwagę. Jeśli to zmienimy, 

jak najbardziej jesteśmy za tym, by jednemu czy drugiemu zwiększyć te opłaty. Na obecne 

czasy jest to jak najbardziej punkt do przeanalizowania.  Nie było innych wniosków na zakup 

gruntów dlatego nie braliśmy tego pod uwagę. 

Wójt  –  Nie  wystawialiśmy  do  tej  pory  działek,  o  których  mówimy do  wydzierżawienia  czy 

nabycia, ponieważ dzierżawa już tam istniała. Nie można zatem mówić, że na dzień dzisiejszy 

nie było żadnej alternatywy, ponieważ nieruchomości były  zablokowane. 

Konrad Michnal – Na terenie miejscowości Świerchowa są inne działki.

Wójt  – Ja rozumiem, że są inne działki. Rolnicy, którzy zawnioskowali o przedłużenie okresu 

dzierżawy nie są mieszkańcami naszej Gminy, więc moglibyśmy im podwyższyć stawki. Teraz 

pewnie  nie  możemy  tego  modyfikować,  ponieważ  obowiązuje  nas  funkcjonująca  uchwała. 

Obawiam  się  tego,  by  mieszkańcy  Świerchowej  nie  mieli  do  nas  pretensji,  że  13,5  ha 

wydzierżawiamy za tak niskie stawki. To naprawdę ogromny areał. 

Marek  Kiełbasa –  Na  zebraniu  wiejskim  była  mowa  na  temat  okresów  wydzierżawiania. 

Uznaliśmy, że Pan podpisując umowę może zastrzec prawo wypowiedzenia tej umowy w okresie 

np. rocznym. Oni się również martwili, że może się pojawić korzystniejsza oferta i stracimy na 

tym. Mieliśmy nadzieję, że podpisując taką umowę należy się w jakiś sposób zabezpieczyć. Nie 

możemy z drugiej strony wypowiedzieć taką umowę w okresie trzech miesięcy. Liczymy więc na 



to, że umowa będzie dawała możliwość wcześniejszego jej wypowiedzenia w sytuacji pojawienia 

się korzystniejszej oferty a wieś będzie chciała z niej skorzystać. 

Wójt  – Wysoka  Rado,  to  nie  jest  tak  do  końca.  Wychodzimy  naprzeciw  rolnikowi,  ale  nie 

możemy  mu  wypowiedzieć  umowy  przed  terminem,  ponieważ  on  musi  spełniać  określone 

warunku, by uzyskać dotację. 

Sylwia  Twardzik  – Mieliśmy nawet taką  sytuację,  że  ARiMR nie  przyjęła  umowy, w której 

istniała możliwość jej wcześniejszego rozwiązania. 

Konrad  Michnal  – W  trakcie  zebrania  wiejskiego  jak  najbardziej  takie  punkty  zostały 

poruszone. Jeśli teraz mamy informacje, że takie są obostrzenia,  to musimy to przeanalizować. 

Wszystkie  możliwe  kombinacje  były  na  zebraniu  wiejskim  rozstrzygane.  Analizowaliśmy 

możliwość wypowiedzenia, poddaliśmy to pod głosowanie i mieszkańcy wyrazili zgodę. W tym 

momencie mamy taką sytuację, że nie jest dopuszczalny tego typu zapis.

Sylwia Twardzik – To co P. Wójt wcześniej stwierdził jest jak najbardziej logiczne. Jak mamy 

komuś wypowiedzieć umowę dzierżawy zawartą na ściśle określony czas wymagany w sytuacji 

pozyskiwania dotacji? 

Konrad  Michnal  –  Nie  ma  alternatywy  na  chwilę  obecną  na  te  grunty.  Są  jeszcze  inne 

nieruchomości do rekultywacji. 

Wójt  – Proszę  mnie  źle  nie  zrozumieć.  Wolę  podpisać  taką  umowę kiedy w terenie  mamy 

zrobiony porządek.  Wolę,  by  tereny były  uprawiany niż  leżały  odłogiem.  Ile  rocznie  wynisei 

dzierżawa za te grunty?

Marek Kiełbasa – 1.100 zł. 

Wójt – Czyli średnio 100 zł rocznie od 1 ha.

Marek Kiełbasa – Takie stawki są ustalone.



Wójt – Za chwilę Załęże będzie chciało komuś wydzierżawić grunty za przykładowo 500 zł.

Konrad Michnal – Obowiązuje nas jedno prawo, zarówno Świerchową jak i Załęże.

Marek Kiełbasa – Trzeba urealnić koszty dzierżawy. 

Wygonik Kazimierz – Podejmujemy uchwałę na przedłużenie dzierżawy, ale ważne jest również 

to komu to wydzierżawiamy.

Konrad Michnal – W chwili obecnej każda działka jest przypisana do konkretnej osoby. 

Wójt – Należało wyrazić zgodę na przedłużenie dzierżawy, ale na nowych warunkach. 

Konrad Michnal – Tłumaczyliśmy to w ten sposób, że samo naliczanie stawek jest w gestii 

Gminy  i jest to uregulowane. Są odpowiednie procedury. Jeśli my podpiszemy umowę za 34 dni 

a w tym czasie wejdzie nowa procedura naliczania dzierżawy, myślę, że nie będzie żądnego 

problemu. 

Wójt – Wówczas zainteresowany albo podpisze umowę, albo nie. Na następną Sesję wystąpię z 

uchwałą o zaktualizowanie stawek za dzierżawę gruntów. 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 

dzierżawy  części  działki  rolnej  położonej  w  Świerchowej  oznaczonej  w  ewidencji 

gruntów nr 1110/19 o powierzchni 5 ha.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwałą została przyjęta jednogłośnie.

Ad  12  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  terminu 



dzierżawy części działek rolnych położonych w Świerchowej oznaczonych w ewidencji 

gruntów nr 429, 431, 427, 446, 426      o łącznej      powierzchni 8,50 ha.  

Przewodniczący Rady – Uchwała analogiczna w stosunku do poprzedniej. Chyba nie wymaga 

wyjaśnień. Czy są pytania?

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 

dzierżawy części działek rolnych położonych w Świerchowej oznaczonych w ewidencji 

gruntów nr 429, 431, 427, 446, 426  o łącznej  powierzchni 8,50 ha.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad 13   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy   

działki rolnej położonej w Osieku Jasielskim oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1266 

o  powierzchni  2,5251  ha  oraz  części  działki  rolnej  położonej  w  Osieku  Jasielskim 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1267 o powierzchni 1 ha.

Przewodniczący  Rady  –  Proszę  o  zabranie  głosu  Radnych  miejscowości  Osiek  Jasielski  i 

przedstawienie opinii zebrania wiejskiego.

Albin  Wierdak –  Zebranie  wiejskie  w  tej  sprawie  zostało  zwołane,  mieszkańcy  wyrazili 

pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję  pod  głosowanie  uchwałę  w  sprawie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 

przedłużenie  terminu  dzierżawy  działki  rolnej  położonej  w  Osieku  Jasielskim 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1266 o powierzchni 2,5251 ha oraz części działki 

rolnej  położonej  w  Osieku  Jasielskim  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  nr  1267  o 

powierzchni 1 ha.

Kto jest za podjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie



Ad  .   14   odjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości   

Przewodniczący Rady – Uchwała dotyczy nieruchomości położonej w Pielgrzymce  o numerze 

312. 

Albin Wierdak – Nie ma podanej powierzchni.

Janusz Brączyk  - 2,02 ha.

Przewodniczący Rady – Czy zbycie tej nieruchomości było przedmiotem zebrania wiejskiego?

Janusz Brączyk - Zebranie wiejskie wyraziło pozytywną opinię. Jest to działka położona przy 

drodze wojewódzkiej. 

Przewodniczący  Rady –  Jeśli  nie  ma  pytań  poddaję  pod  głosowanie  uchwałę  w  sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

13 Radnych było ,,ZA”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad 15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem obiektów. 

Przewodniczący Rady – Uchwała dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Samoklęski 

na okres dłuższy niż 3 lata, o numerze ewidencyjnym 652. Są to obiekty po Kółku Rolniczym w 

Samoklęskach 

Tadeusz Łącki  – Zgłaszam tutaj  uwagę,  ponieważ  uchwała  była  chyba  na  kolanie  pisana. 

Uczestniczyłem  w  zebraniu  wiejskim,  na  którym  mieszkańcy  wyrazili  zgodę  na  wynajem 

obiektów na okres 3 lat, nie na okres dłuższy niż 3 lata. Tak było na tym zebraniu.



Przewodniczący Rady – Na zebraniu wiejskim była mowa o okresie nie przekraczającym 5 lat.

Tadeusz Łącki – Byłem na tym zebraniu i było 3 lata, dlatego się z tym nie zgadzam. 

Przewodniczący Rady – Protokołowałem to zebranie wiejskie. Pytałem 3 razy o okres na jaki 

obiekty  mają  zostać  wynajęte.  Zawracałem uwagę  na  to,że  do  trzech  lat  nie  potrzebujemy 

uchwały. 

Tadeusz Łącki – Ale teraz to , na ile skoro na okres dłuższy niż lata?

Przewodniczący Rady – Zebranie wiejskie ustaliło okres nie dłuższy niż 5 lat.

Tadeusz Łącki – To czemu nie jest napisane, że nie dłużej niż 5 lat?

Przewodniczący Rady – To zapis zgodny z opinią zebrania wiejskiego. Powtarzam – pytałem o 

okres na jaki mają zostać wynajęte obiekty. Do trzech lat nie  jest wymagana uchwała. Zebranie 

wiejskie określiło, iż na okres nie dłuższy niż 5 lat. 

Tadeusz Łącki – P. Przewodniczący, gdybym nie był na tym zebraniu to bym Panu wierzył, ale 

byłem.

Wójt – Wysoka Rado, sam uczestniczyłem w tym zebraniu. Sprawa bardzo ważna, bo sami 

śledziliście tok postępowania związany z tym obiektem i działką. Aktualnie stanowi to mienie 

komunalne Gminy Osiek Jasielski. Mieszkańcy bardzo różnie określali termin na jaki mają zostać 

wynajęte obiekty. Jest tam stacja CPN i nie ukrywajmy, że ktoś to wydzierżawi na rok czasu. 

Liczymy na środki z wynajmu, które mam nadzieję wrócą do tej miejscowości. Trzeba realnie na 

to patrzeć. Nie było głosowania czy to ma być na 3 lata, 5 czy 10 lat. Były wnioski, by ograniczyć 

przetarg  w  taki  sposób,  by  mogli   w  nim  startować  tylko  mieszkańcy  danej  miejscowości. 

Niestety  nie  pozwalają  na  takie  rozwiązanie  obowiązujące  przepisy  prawa.  Na  pewno  nie 

wydzierżawimy tego na 10  czy 5 lat. Myślę, że okres do 5 lat jest najkorzystniejszy. 

Przewodniczący  Rady  –  Czy  w  tej  umowie  możemy  zawrzeć  możliwość  wcześniejszego 

wypowiedzenia?



Wójt – Oczywiście, że tak. 

Krzysztof Kiciliński – Zebranie wiejskie wnioskowało również o to, by nie wynajmować tych 

obiektów na działalność niesprzyjającą czy zagrażającą środowisku. 

Konrad  Michnal –  Odnośnie  CPN-ów  –  W  Polsce  jest  taka  instytucja  jak  Urząd  Dozoru 

Technicznego, który bardzo dokładnie określa zasady i wymogi przechowywania paliw płynnych i 

gazowych. W przypadku obecnych przepisów mówi on jednoznacznie o tym, że na stacji CPN s ą 

wymagane  monitoringi  i  zbiorniki  dwupłaszczowe  .Jest  to  bardzo  dokładnie  uregulowane, 

odpowiednie kary są. Myślę, że nasza wiedza na ten temat nie jest aż tak szeroka, by o tym 

dyskutować. Natomiast ktoś kto, to prowadzić na pewno wie ,,z czym się to je”.

Przewodniczący Rady – Zmieniamy zatem zapis w uchwale dotyczący terminu który brzmi ,, 

do 5 lat”. 

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, wiem, że Radnym łatwo jest wymyślać i ograniczać możliwości, 

ale proszę pamiętać, że od każdej uchwały zależy jakość naszego życia. Róbmy wszystko, by jak 

najwięcej na tej Gminie się działo. Odzyskaliśmy nieruchomość, na której od lat ktoś się na niej 

nielegalnie  dorabiał.  Gmina  ma  możliwość  w  końcu  wydzierżawienia,  a  my  co  robimy?  - 

wymyślamy, żeby utrudnić życie nam i przedsiębiorcom. Może postanie nowy obiekt, może będą 

miejsca  pracy.  Róbmy  wszystko,  by  przedsiębiorcy  na  tej  Gminie  inwestowali.  Jeśli  mamy 

możliwość wydzierżawienia terenów to zróbmy to, tak by nie było nieużytków. 

Marek  Kiełbasa  – Kiedy  mowa  była  o  CPN  w  Świerchowej,  Wójt  zarzucał  nam,  że  nie 

protestowaliśmy. Teraz mam poprzeć CPN w Samoklęskach. To są dwie sprzeczne sytuacje. 

Wójt  – Co mam zrobić  w sytuacji,  kiedy potencjalny dzierżawca obiektów w Samoklęskach 

będzie chciał mieć zapis w umowie mówiący o możliwości przedłużenia. Mamy zamieszczać taki 

zapis? 

Przewodniczący Rady – Uważam, że zapis ,, do 5 lat” zgodny z opinią zebrania wiejskiego jest 

wystarczający.



Wójt – Ja z kolei sądzę, że zapis mówiący o możliwości przedłużenia powinien się znaleźć, ale 

obwarowany zgodą zebrania wiejskiego i decyzją Wysokiej Rady. 

Pec  Krzysztof –  Ja  myślę,  że  jeśli  będzie  dobry  inwestor,  zebranie  wiejskie  na  pewno się 

przychyli. 

Tadeusz  Łącki  –  Rozumiem,  że  uchwała  będzie  zawierała  zapis,  iż  wyraża  się  zgodę  na 

wynajem z trybie przetargu nieograniczonego w do 5 lat. 

Przewodniczący Rady – Na okres nie dłuższy niż 5 lat. 

Czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

obiektów. 

Kto jest za przyjęciem uchwały?

13 Radnych było  ,,ZA”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Do obrad Sesji dołączył. P. Łukasz Czekaj – pracownik Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.

Ad   16    Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków komunikacyjnych  oraz   

warunków i zasad korzystania, których właścicielem lub zarządzającym jest  Gmina 

Osiek Jasielski.

Przewodniczący  Rady  –  Proszę  o  zabranie  głosu  przez  P.  Łukasza  Czekaja  i  wyjaśnienie 

konieczności podjęcia tej uchwały. Skąd to wynikło?

Łukasz  Czekaj   -  Uchwała  wynika  z  braku  uregulowań  dotyczących  przystanków 

komunikacyjnych.  Każda Rada Gminy czy Miasta musi  zatem podjąć  uchwałę  w sprawie  ich 

numeracji a tak naprawdę zewidencjonowania przystanków. 



Marek Kiełbasa  – W ciągu drogi Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski ujęty jest tylko 

jeden przystanek 0+425 strona lewa. Czy jest to przystanek, który ma być oddany do użytku po 

modernizacji tej drogi? Dlaczego jest nieujęty przystanek na tzw. ,,Wygonie”. 

Łukasz Czekaj – Otrzymaliśmy wykaz przystanków na drodze powiatowej zgodny z rejestrem, 

który prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle. 

Konrad  Michnal  –  Na  chwilę  obecną  mamy  na  drodze  powiatowej  jest  jeden  przystanek 

zlokalizowany przy Domu Ludowym. Jadąc w stronę Osieka, mamy drugi przytanek, po prawej 

stronie, który nie został tutaj ujęty. 

Krzysztof Kiciliński – Analogiczny przypadek mamy w Samoklęskach. 

Wójt  –  Starostwo  wysłało  wykazy  przystanków  komunikacyjnych  do  każdego  samorządu. 

Wszyscy się  z  tym nie  zgadzają,  ponieważ nie  wszystkie  zostały  ujęte.  To jest  jeden wielki 

mętlik.

Marek Kiełbasa  – Mówimy tutaj o firmach, które będą korzystały z tych przystanków. Czy 

istnieje możliwość pozyskania od nich środków na utrzymanie porządku? 

Wójt – Tak, istnieje taka możliwość. 

Łukasz Czekaj  – Tak naprawdę to mieszkańcy będą za to  płacić,  ponieważ przewoźnik nie 

będzie  wydawał  własnych środków a koszt  utrzymania porządku na przystankach będzie  po 

prostu doliczony do ceny biletu. 

Wójt – Broniłem się przed przejęciem tych przystanków, tym bardziej że mamy dobrą sytuację - 

ponieważ nie mamy gminnych przystanków 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma



Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

oraz  warunków  i  zasad  korzystania,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest 

Gmina Osiek Jasielski.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza 

Wisłoki w Jaśle. 

Przewodniczący Rady odczytał pismo z dnia 11-02-2013 roku jakie przesłane zostało ze Związku 

Gmin  Dorzecza  Wisłoki,  w  którym  zwrócono  się  z  prośbą  o  podjęcie  uchwały  w  sprawie 

uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle. 

Przewodniczący Rady – Proszę P. Wójta o zabranie głosu i  wyjaśnienie wprowadzonych w 

Statucie zmian.

Wójt  – Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki podjął uchwałę, która wprowadza w § 6 pkt. 

2a: ,, osoby wchodzące w skład Zarządu mogą być zatrudniane w ramach stosunku pracy na 

podstawie  wyboru.  Warunki  zatrudniania  tych  osób  określa  Uchwała  Zgromadzenia”. 

Funkcjonujący do tej pory Statut ograniczał tę możliwość. Wszystkie samorządy należące do 

Związku zostały poproszone o podjęcie tej uchwały i zatwierdzenie proponowanych zmian. 

Albin  Wierdak –  Jakie  korzyści  przynosi  nam  przynależność  do  Związku  Gmin  Dorzecza 

Wisłoki?

Krzysztof Pec – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki skupia 20 gmin. Zgodnie z zapisami Statutu, 

corocznie  odprowadzamy  składkę  członkowską,  której  wysokość  uzależniona  jest  od  ilości 

mieszkańców.  Z  wpłacanych  składek  utrzymywane  jest  biuro  Związku  oraz  Zarząd. 

Przynależność do ZGDW umożliwia nam wzięcie udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach 

organizowanych przez Związek, który prowadzi szereg inwestycji. Prócz składki członkowskiej, 

uiszczamy  również  opłatę  za  uczestnictwo  w  danym  programie  w  sytuacji  kiedy  Związek 

obsługuje daną inwestycję. Dzięki Związkowi udało się nam zrealizować kanalizację, solary i kilka 

mniejszych przedsięwzięć. Musimy sami sobie odpowiedzieć na pytanie czy przynależność do 

ZGDW po prostu się nam opłaca. 

Wierdak Albin – Solary są realizowane przez ZGDW?

Pec Krzysztof  – Tak.  Jesteśmy jedną z Gmin uczestniczących w tzw. projekcie  grupowym. 



ZGDW będzie koordynował jego rozliczenie, prowadził  cały projekt.  Związek opracowuje cały 

harmonogram  realizacji,  sam  sposób  realizacji  i  procedurę.  Koszty  uczestnictwa  w  danym 

projekcie są  ustalane proporcjonalnie do wartości inwestycji. W przypadku kanalizacji byliśmy 

jednym z największych beneficjentów, więc i opłata była spora. Koszt obsługi w tym przypadku 

wyniósł w granicach 200.000 zł. Pamiętać jednak należy, że wspomniana opłata obejmowała 

koszt  inżyniera  kontraktu  czy  promocję  projektu.  Należy  zauważyć,  że  gdybyśmy prowadzili 

całość projektu samodzielnie, wspomniane koszty byłyby większe. 

Wygonik Kazimierz – Przeczytałem cały Statut ZGDW. Jedna z proponowanych zmian dotyczy 

składu  samego  Zarządu,  do  którego  może  wchodzić  jedna  osoba  nie  będąca  członkiem 

Zgromadzenia. Zarząd pobierał diety, jednak Sąd Administracyjny w Lublinie zakwestionował to. 

Zarząd ZGDW ponosi jednak wysokie koszty, stąd wprowadzają zmianę  polegającą na tym, że 

osoby  wchodzące  w  skład  Zarządu  mogą  być  zatrudniane  w  ramach  stosunku  pracy  na 

podstawie wyboru

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jeszcze jakieś pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski 

na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012r.

Pec Krzysztof – Komisja Budżetowa zmieniła wysokość opłaty za odpady komunalne, więc nie 

wiem jaką kwotę ująć w budżecie.

Przewodniczący Rady  – Proszę omówić  uchwałę  w takiej  postaci  jaka została  wysłana do 

Radnych. Zmiany związane z opłatą za odpady komunalne zostaną wprowadzone na kolejnej 

Sesji. 

Wójt – Nie możemy poczekać do przetargu i dopiero wtedy dokonać zmian w budżecie?

Pec Krzysztof – Nie, nie możemy. Przecież podjęliśmy uchwałę, która wskazuje na konkretne 

stawki,  dlatego zgodnie z uchwałą kwota wydatków wskazana w uchwale budżetowej będzie 



inna. Dochody Gminy na 2013 rok ulegną zwiększeniu 78.192 zł. Automatycznie zmienią się 

zapisy w załącznikach. W § 1 ust. 2 nastąpiła pomyłka. W materiałach jakie zostały do Państwa 

wysłane była kwota 59.600 zł. Ma być kwota 68.000 zł.  W Par. 2009 zamiast 12.000 zł ma być 

kwota  3.600  zł.  Jest  to  poprawka  uchwały  przyjmowanej  w  styczniu  tego  roku  kiedy 

wchodziliśmy w realizację projektu prowadzonego prze GOPS. Kwoty dochodów były ujęte w 

jednej pozycji a należało to rozbić na 2 paragrafy. 

Albin Wierdak – Proszę powiedzieć, że wprowadził Pan Dział, rozdział i paragraf.

Pec Krzysztof  – Jeszcze raz powtórzę. Dział 900, par. 902 w związku z realizacją ustawy o 

utrzymaniu porządku i czystości w gminach , wydatki, które będą wydatkowane na ten cel są w 

nowym dziale i rozdziale. Poprzednie wydatki były realizowane poprzez dotacje dla Gminnego 

Zakładu Komunalnego.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jeszcze jakieś pytania?

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek 

Jasielski  

na rok 2013 Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012r.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Ad 18 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Osiek 

Jasielski.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, do biura obsługi Rady Gminy 5 lutego 2013 r. wpłynęło 

pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. od Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Skarga jest 

efektem przesłania  dokumentacji  z  Kuratorium Oświaty  do  Rady Gminy.  P.  Baciak  złożył  do 

Kuratora Oświaty skargę na działalność Wójta, jednak Kurator przesłał całość dokumentacji do 

Rady Gminy, która jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi. 

Przewodniczący Rady odczytał:

– pismo jakie zostało skierowane przez P. Kazimierza Baciaka – Dyrektora Zespołu Szkół 



Integracyjnych w Samoklęskach do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 22-01-

2013 r.

– pismo  jakie  zostało  skierowane  przez  Podkarpackiego  Kuratora  Oświaty  do 

Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski  z dnia 31-01-2013 r. 

Przewodniczący Rady – Jako organ kompetentny do rozpatrzenia skargi skierowałem sprawę 

do  Komisji  Rewizyjnej,  która  na  swym  posiedzeniu  dokonała  jej  rozpatrzenia.   Proszę 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, by odczytał protokół z jej ostatniego posiedzenia

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – P. Danie Socha odczytał protokół Nr 16/2013 z posiedzenia 

Komisji  Rewizyjnej przy Radzie Gminy Osiek Jasielski  z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie 

skargi  P.  Kazimierza  Baciaka  –  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Integracyjnych  w Samoklęskach  na 

działanie P. Mariusza Pykosza – Wójta Gminy Osiek Jasielski. 

Przewodniczący Rady – Myślę, że P. Wójt powinien wydać ocenę pracy zawodowej, ponieważ 

jest do tego zobligowany przepisami prawa. 

Daniel Socha – Powinien zrobić to jak najszybciej, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymał z 

Kuratorium Oświaty żadnej odpowiedzi. 

Wójt  - Sprawa kolejnej skargi, którą skierował P. Dyrektor Baciak wynikła z tego, iż uważa, że 

nie otrzymał w ustawowym terminie projektu oceny swojej pracy , która potrzebna mu jest do 

złożenia dokumentacji w konkursie na dyrektora szkoły. Jak sam wspomniał, końcem sierpnia 

tego roku kończy się kadencja dyrektora. P. Dyrektor Baciak podejrzewa tutaj jakieś specjalne 

działania  Wójta  ,  jednak  chciałem  stanowczo  podkreślić,  że  nie  jest  to  jakieś  specjalne 

traktowanie P. Dyrektora, który już wielokrotnie otrzymywał ocenę pracy zawodowej bez żadnych 

przeszkód. Wynika to z faktu o którym wspomniał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, z tego, że 

ostatnią ocenę końcową otrzymaliśmy przed okresem świątecznym czyli  w grudniu ubiegłego 

roku. Nie zajmuje się sprawami papierkowymi. Od tego jest Kierownik GZEAS-u. Ten czas biegł 

nieubłaganie.  Termin  wydania  to  11  czy  10  stycznia.  W  tym  terminie,  na  początku  roku 

wysłaliśmy gotowy projekt oceny do zaakceptowania do Kuratora Oświaty w Rzeszowie. To był 

bardzo krótki okres. Nie można powiedzieć, że ten termin był przez nas do końca przekroczony, 

ponieważ gdyby Kurator się sprężył też mógłby szybko wydać ocenę. Najciekawsze jest to, że do 

tej pory nie otrzymaliśmy projektu oceny. Postępowanie polega na wydaniu przeze mnie oceny, 

przesłaniu jej do Kuratora Oświaty, który wydaje swoją ocenę a następnie przesyła do Urzędu 

Gminy, po czym zostaje przekazana dyrektorowi. Nie wiem co jest powodem obaw P. Dyrektora 

Baciaka, że nie otrzyma oceny przed ogłoszeniem konkursu. Wszyscy wiemy, że konkursy będą 



ogłaszane końcem marca, początkiem kwietnia, więc czas jeszcze jest. Nie pozwolę na to, by 

dyrektor  bez  otrzymania  stosownej  oceny  startował  w  konkursie.  Oczywiście  tą  ocenę  jak 

najszybciej otrzyma, jednak proszę wziąć pod uwagę to, że do dnia dzisiejszego wysłaliśmy do 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty dwa ponaglające pisma o zwrot projektu oceny. Niestety nie 

mamy żadnej odpowiedzi. Po pierwszym ponagleniu, Kurator poinformował nas, że projekt oceny 

został  przez  nich  wysłany  bodajże  24  stycznia.  Niestety  nie  otrzymaliśmy  żadnego  pisma. 

Wysłaliśmy kolejne pismo z prośbą o przedstawienie potwierdzenia nadania lub potwierdzenie 

odbioru dokumentu. Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej zwrotnej informacji. Chciałbym, by 

Wysoka Rada zrozumiała, że nie jest to specjalne działanie z naszej strony. Kiedy otrzymamy 

ocenę z  Kuratorium Oświaty,  jeszcze w tym samym dniu  zostanie  przesłana P.  Dyrektorowi. 

Odnosząc się do drugiego zarzutu P. Baciaka dotyczącego ujawnienia danych osobowych. Sprawa 

rozpoczęła się 2 lata temu, kiedy wpłynął wniosek P. Kierownik GZEAS, w którym wskazała, iż P. 

Dyrektor zaniżył ilość dzieci, co wpływa na subwencję a tym samym obniżenie dochodów Gminy. 

To są  poważne zarzuty.  Nie  wyobrażam sobie,   by nie  poinformować Wysoką Radę o  takich 

sytuacjach. Gdybym zataił takie fakty pewnie toczyłoby się już przeciwko mnie postępowanie o 

niegospodarność i obniżenie dochodów Gminy. Wysoka Rada musi wiedzieć o takich rzeczach. 

Zarówno Rada Pedagogiczna jak i Rada Rodziców oraz Kurator Oświaty zostali  poinformowani o 

tym czego  dokonał  P.  Dyrektor.  Poruszę  jeszcze  o  jedną  rzecz,  o  której  P.  Dyrektor  Baciak 

wspomniał,  a  dotyczy  umorzenia  postępowania  w  sprawie  pierwszej  nagany.  Zgodzę  się  z 

wyrokiem sądu, w którym stwierdzono, że pracownik Urzędu Gminy zbyt późno wykrył dokonaną 

nieprawidłowość a naganę od konkretnego zdarzenia można nałożyć w okresie 3 miesięcy. Z 

mojej  strony na pewno nie  ma złej  woli.  P.  Dyrektor  otrzyma ocenę jak  najszybciej,  po jej 

otrzymaniu od Kuratora Oświaty. 

Tadeusz Łącki –  Nie  zgadzam się  z  tym wszystkim o  czym mówił  Przewodniczący  Komisji 

Rewizyjnej czy P. Wójt. Są to po prostu są to kłamstwa. Jest trzy miesiące i to jest termin w 

którym musi Pan wystawić ocenę. W pierwszej kolejności musi Pan zapoznać dyrektora z oceną 

a 11 styczeń to ostatni dzień w którym P. Dyrektor Baciak miał otrzymać ocenę do rąk. Mam 

pismo od Podkarpackiego Kuratora Oświaty z 21 stycznia 2013 roku, którego rzekomo Pan nie 

otrzymał. 

Radny  Tadeusz  Łącki  odczytał  pismo  skierowane  do  P.  Dyrektora  Kazimierza  Baciaka   z 

Podkarpackiego Kuratorium Oświaty z dnia 21-01-2013 r. informujące o przekazaniu cząstkowej 

oceny pracy zawodowej Dyrektora Kazimierza Baciaka  w dniu 19-12-2012 r. do Wójta Gminy 

Osiek Jasielski. 

Janusz Brączyk – Panie Przewodniczący Rady, nie można byłoby zaprosić P. Kazimierza Baciaka 

na Sesję celem złożenia wyjaśnień?



Przewodniczący Rady – Gdyby P. Dyrektor skierował skargę do mnie , na pewno zaprosiłbym 

go na Sesję. 

Janusz Brączyk – Radny Łącki występuje jako Radny czy raczej jako pełnomocnik P. Baciaka?

Albin Wierdak – Kto dostał pismo, które przed chwilą Pan odczytał?

Tadeusz Łącki – Otrzymał je P. Dyrektor Kazimierz Baciak. Odczytałem je Wysokiej Radzie, 

ponieważ to co do tej pory  zostało powiedziane zostało obalone tym właśnie pismem. 

Albin Wierdak – To było listem poleconym?

Tadeusz Łącki – Tak

Albin Wierdak – Macie na to dokument?

Tadeusz Łącki – Jak najbardziej

Daniel Socha – Komisja Rewizyjna nie miała tego pisma. Ono po prostu do nas  nie dotarło. 

Tadeusz Łącki – Jako Komisja Rewizyjna musicie się tego domagać. 

Przewodniczący  Rady  –  Komisja  Rewizyjna  domagała  się  ustalenia  co  jest  potrzebne  do 

wystawienia oceny. Zarówno Wójt jak i Urząd Gminy nie otrzymali tego pisma. To jest zawarte w 

protokole. Słuchając protokołu Komisji Rewizyjnej oraz pisma jakie Radny Łącki odczytał muszę 

stwierdzić, że siłą rzeczy pokrywają się.

Tadeusz Łącki  -  Pan jako  zwierzchnik  Wójta,  pracodawca Wójta,  powinien  stać  na  straży 

prawa.  Dostał  Pan  pismo,  by  dopilnował  Pan,  by  ocena  została  wystawiona  w  ustawowym 

terminie.  Takim postępowaniem zezwala  Pan na łamanie  prawa.  Wszystko  jest  tutaj  robione 

specjalnie, by nie wydać tej oceny. 

Pec Krzysztof  – Szanowni Radni,  Przewodniczący Rady nie jest pracodawcą Wójta. Nie jest 

również organem, który dokonuje kontroli. Takim organem jest Komisja Rewizyjna. 

Wójt  – Będę musiał  opuścić  obrady Sesji,  ponieważ  jestem na godz.  13.00 umówiony z  P. 

Wojewodą. Bardzo proszę zaprotokołować, że Radny Łącki potwierdził, iż P. Dyrektor otrzymał 



pismo listem poleconym. 

Tadeusz Łącki – Tak mi się wydaje. 

Wójt – Dostaliśmy to pismo od Kuratora, zastanawialiśmy się......

Tadeusz Łącki – Jakie pismo? To które wcześniej odczytałem?

Sylwia Twardzik – Nie. Kiedy wysłaliśmy do Kuratora Oświaty pismo ponaglające, otrzymaliśmy 

zwrotnie informację, że dokumentacja została nam wysłana. Dokumentacja która nigdy do nas 

nie dotarła. Do dzisiejszego dnia jej nie mamy. 

Wójt  – Szanowni  Radni,  ocena cząstkowa to  nie  jest  jeszcze  ostateczna wersja  oceny jaką 

wysyłam dyrektorom. Na podstawie ocen cząstkowych tworzę swój projekt oceny, który wysyłam 

do uzgodnienia do Kuratorium Oświaty. Dopiero wtedy Kurator Oświaty przesyła mi ocenę, którą 

następnie przekazuję dyrektorom. Oceny cząstkowe były w grudniu w okresie przedświątecznym. 

Ja ocenę wydałem. Być może troszeczkę późno. Kurator Oświaty przetrzymał tą kartę oceny i do 

dnia dzisiejszego jej nie ma. 

Przewodniczący Rady – Proszę udowodnić, że to pismo było w Gminie. 

Tadeusz Łącki  – Dostał Pan ocenę cząstkową z Kuratorium Oświaty.  Nie musiał Pan przecież 

drugi raz jej odsyłać do Kuratora.  Mógł Pan wystawić Dyrektorowi ocenę. Do 11 stycznia 2013 r. 

miał Pan obowiązek zapoznać Dyrektora z oceną a ostatecznie w tym dniu miał Pan obowiązek 

mu ją przekazać. 

Przewodniczący  Rady  –  Panie  Radny,  bzdury  Pan  opowiada!  Konsultowałem  tą  sprawę  z 

Kierownik GZEAS trzy razy. Nie ulega wątpliwości,  że dokumentacja była wysłana późno, ale 

musi  zostać  wyrażone  wspólne  stanowisko  Wójta  i  Kuratora.  Na  dzień  dzisiejszy,  po 

przeanalizowaniu całości  otrzymanej dokumentacji  przez Komisję Rewizyjną,  w której  zresztą 

uczestniczyłem, nie ma odpowiedzi z Kuratorium. Taki jest stan faktyczny. 

Tadeusz Łącki – Gmina nie dostała tego pisma?

Przewodniczący Rady – Gmina nie otrzymała tego dokumentu

Tadeusz Łącki – Ja Wam je skseruje.



Sylwia Twardzik – Ma Pan projekt oceny w załączniku? Chodzi nam o projekt oceny

Tadeusz Łącki – Nie mam projektu oceny. Pani Sekretarz, nie ośmieszajmy się. Kłamiecie w 

żywe oczy.

Pec Krzysztof – Chce Pan powiedzieć, że pracownicy Urzędu Gminy kłamią?

Tadeusz Łącki – Nie powiedziałem, że pracownicy. Powiedziałem, że kłamiecie. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, sytuacja jest naprawdę bardzo złożona. Nie wyobrażam 

sobie,  by  Komisja  Rewizyjna  bez  pomocy  radcy  prawnego  mogła  to  w  jakikolwiek  sposób 

przeanalizować.  Czasu  poświęcili  na  to  naprawdę  dużo.  Uwierzcie  mi,  że  nie  chodzi  tutaj  o 

jakiekolwiek tuszowanie sprawy. Stan faktyczny jest taki a nie inny. 

Wójt – P. Dyrektor się boi, że nie otrzyma oceny przed konkursem. Mogę tutaj oświadczyć, że 

wszystko będę robił, by tak się nie stało, by mógł wziąć udział w konkursie. 

Przewodniczący Rady – Chciałbym jeszcze prosić Kierownik GZEAS, by przedstawiła nam całą

procedurę oceny pracy dyrektora. Wydaje mi się, że jest taka konieczność.

Daniel Socha – Możemy to przedstawić, ale skoro Radny Łącki uważa, że wszyscy kłamią. 

Tadeusz Łącki – Stwierdziłem to na podstawie tego pisma. 

Przewodniczący  Rady  –  Komisja  Rewizyjna  pracowała  na  podstawie  dokumentów  jakie 

otrzymaliśmy z Kuratorium Oświaty. Proszę zobaczyć na całość dokumentacji jaką posiadamy. 

Niech Pan nikogo tutaj nie oczernia.

 

Janusz Brączyk – Jesteśmy oburzeni wypowiedzią Radnego Łąckiego. Proszę wyciągnąć z tego 

jakieś konsekwencje. 

Sylwia Twardzik  – Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, czy wśród dokumentacji, którą 

analizowaliście na ostatnim posiedzeniu było pismo, w którym Wójt po raz drugi zwraca się do 

Kuratora Oświaty o wydanie projektu oceny pracy Dyrektora Baciaka?

Daniel Socha – Tak, były ponaglenia skierowane do Kuratora. 

Sylwia Twardzik – Skoro było drugie ponaglenie to świadczy o tym, że tego pisma nie mamy. 



Przewodniczący Rady – Cały szkopuł polega na tym,że nie mamy pisma, którym dysponuje 

Radny Łącki. Co więcej Wysoka Rado, jest kolejne pismo skierowane do Kuratorium oświaty, w 

którym prosimy o przesłanie potwierdzenia nadania pisma, które do nas nie wpłyneło

Czy są pytania związane z uchwałą?

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej, by uznać skargę za niezasadną?

Kto jest za przyjęciem wniosku?

8 Radnych było ,,ZA”

5 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

1 Radny był ,,PRZECIW”

Poddaję pod głosowanie uchwałę rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Osiek 

Jasielski.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

8 Radnych było ,,ZA”

5 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

1 Radny był ,,PRZECIW”

Ad 20 Interpelacje radnych.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje?

Nie ma

Ad. 21 Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś wnioski?

Albin Wierdak -  Jak  wygląda  sytuacja  z  drogą  powiatową Świerchowa –  Osiek  Jasielski  – 

Samoklęski?

Pec Krzysztof – 26 lutego uczestniczyliśmy w zebraniu Zarządu Powiatu. Na wniosek etatowego 

członka Zarządu P.  Tadeusza Górczyka,  zaproszono nas na spotkanie,  na którym ustalaliśmy 

harmonogram  mapy  drogowej  do  realizacji  tego  projektu.  21  lutego  byliśmy  w  Urzędzie 

marszałkowskim w Rzeszowie  podpisać  aneks  do  umowy  o  dofinansowanie.  Na  spotkaniu  z 

Zarządem Powiatu uzgodniliśmy następujący harmonogram realizacji zadania:

- 11 marca – ogłoszenie przetargu 



- 12 kwietnia – rozstrzygnięcie przetargu

– 22 kwietnia – przekazanie placu budowy.

Starostwo oddeleguje trzy osoby, które zajmą się przygotowaniem dokumentów przetargowych: 

P.  Elżbietę  Motkowicz,  Zbigniewa  Abratowskiego  oraz  P.  Henryka  Kośka.  Jako  inspektorów 

nadzoru Starostwo deleguje: P. Zbigniewa Abratowskiego oraz P. Henryka Kośka. Jeszcze jedna 

osoba  zostanie  wyznaczona do  rozliczania  i  współpracy  między  Jutro  powinniśmy dostarczyć 

dokumentację  projektową  do  Starostwa.  Ponadto  jest  potrzeba  uaktualnienia  kosztorysu 

inwestorskiego, ponieważ aby ogłosić przetarg jego ważność nie powinna przekraczać pół roku. 

W trakcie spotkania P. Tadeusz Górczyk poprosił P. Wójta o to, by po przetargu i podpisaniu 

umowy zorganizować  zebrania  z  mieszkańcami  poszczególnych  sołectw  na  temat  możliwości 

zgłaszania remontu wjazdów na posesje bezpośrednio przylegające do remontowanej drogi. 

Albin Wierdak – A jeśli ktoś chciałby nowy mostek? Co wtedy?

Michnal Konrad – Jeśli nie był ujęty w projekcie to może być ciężko. 

Przewodniczący Rady – Czy ktoś z Wysokiej Rady chce jeszcze zabrać głos?

Konrad Michnal – Chciałem przekazać Radnym pewne przesłanie. Jako obywatel Polski oraz 

mieszkaniec  Gminy  Osiek  Jasielski  pragnę  podziękować  wszystkim  mieszkańcom  Gminy  a 

szczególnie tym, którzy nie posiadają kanalizacji,  za ich wkład i dofinansowanie do utylizacji 

ścieków.  Pragnę  oświadczyć,  iż  w  myśl  obowiązującego  prawa  chce  się  dołożyć   do 

dofinansowania  wywozu szamba z  Waszych posiadłości.  Swoją  troskę kieruję  do wszystkich, 

którzy  korzystają  w  okresie  letnim  z  rzek.   Rozumiem,  że  we  wszystkich  domach  są 

zainstalowane szamba bezodpływowe z naturalnym. Aczkolwiek jeśli takie nie będą funkcjonować 

poprawnie jest pewne prawdopodobieństwo, że nieczystości mogą się dostać na tereny, które 

będą  łączyć  się  z  rzeką.  W  trosce  o  dobro  naszych  dzieci   i  poprawę  ochrony  środowiska 

osobiście chciałbym się dołożyć do wywozu zanieczyszczeń z posesji.

Przewodniczący Rady – W jakiej formie chce to Pan zrobić?

Konrad Michnal  – Chciałem jeszcze  podziękować szerokiemu gremium, które  się  zebrało  i 

zadecydowało  o  wyborze  innych  dróg  niż  te  które  były  wskazywane  na  Sesjach  co  do 

zakwalifikowania ich jako drogi do remontu. 

Marek  Kiełbasa  –  Trzy  Sesje  wstecz  obiecano  nam  tutaj,  że  droga  będzie  zgłoszona  do 

Funduszu  Ochrony Gruntów Rolnych.   Na spotkaniu  rady sołeckiej  z  P.  Wójtem okazało  się 

jednak, że szerokie gremium zadecydowało o przeznaczeniu funduszy na inne cele obejmujące 



drogi w Pielgrzymce, Zawadce Osieckiej i Samoklęskach. 

Pec Krzysztof – Proszę Sołtysów o spotkanie związane z funduszem sołeckim. 

Władysław Świątek – Chciałem wrócić do uchwały w sprawie skargi na działanie Wójta. Nie 

może być tak, że pismo z Kuratorium Oświaty ginie. Przecież to jest do sprawdzenia. Mówi się o 

tym, że pismo zaginęło a pomija fakt, iż dyrektor nie otrzymał oceny w terminie. 

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski?

Nie ma

Na tym zakończono obrady Sesji.


