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Protokół Nr VII/2019 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 27 marca 2019 roku 

 

Ad.1. Otwarcia VII. Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski dokonał 

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

obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Wiolettę Mikołajczyk - P. Skarbnik 

Gminy Osiek Jasielski, P. Rafała Zająca – Sekretarza Gminy Osiek Jasielski. 

 

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. Gumienna Henryka – Zawadka Osiecka,  

4. Gumienny Tadeusz – Zawadka Osiecka, 

5. Kiciliński Krzysztof – Samoklęski, 

6. Kurcz Piotr – Załęże, 

7. Pepera Mariusz – Osiek Jasielski, 

8. Ropa Tomasz – Mrukowa, 

9. Socha Daniel – Mrukowa, 

10. Wojdacz Piotr – Samoklęski, 

11. Gortad Łukasz –Czekaj, 

12. Wygonik Kazimierz – Załęże, 

13. Zagórski Mariusz – Świerchowa, 

14. Marek Kiełbasa – Świerchowa. 

 

 

Nieobecni na sesji: 

1. Źrebiec Tomasz – Osiek Jasielski. 
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Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

1. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski, 

2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski, 

3. Marian Bors – sołtys wsi Mrukowa, 

4. Janusz Brączyk – sołtys wsi Pielgrzymka, 

5. Władysław Świątek – sołtys wsi Czekaj, 

6. Andrzej Stachurski  - Wójt Gminy, 

7. Wioletta Mikołajczyk – Skarbnik Gminy, 

8. Rafał Zając – Sekretarz Gminy 

                                                                                                                           

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. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osiek 

Jasielski za rok 2018.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia: ,,Programu opieki nad zwierzętami   

       bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek       

       Jasielski w roku 2019”.  

7. 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 

rok 

8. Informacja Wójta z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

9. Interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie Sesji. 

 



3 
 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, Wójt zwrócił się z wnioskiem o dołączenie 

do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

w miejscowości Samoklęski. Materiał został rozdany przed Sesją. Będę wnioskował 

o poszerzenie dzisiejszego porządku obrad o tą właśnie uchwałę.  

Wysoka Rado, kto jest za poszerzeniem porządku obrad o uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości? 

Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie.  

Proponuję, by uchwała została wprowadzona jako pkt. 8 porządku obrad, przed 

informacją Wójta.  

Wysoka Rado, kto jest za przyjęciem poszerzonego porządku obrad? 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

  

Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado protokół z Sesji Nr VII/2019 był 

umieszczone w BIP-ie. Był również dostępny w Urzędzie Gminy w biurze obsługi 

Rady Gminy.  

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z Sesji Nr VII/2019? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr VII/2019? 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Osiek Jasielski za rok 2018.  

Przewodniczący Rady – Sprawozdanie co roku pojawia się w porządku obrad 

Sesji. Każdy z Radnych musi się z nim zapoznać, aczkolwiek dokument ma 

charakter jedynie informacyjny. Jeśli będą jakieś pytania dotyczące sprawozdania, 

będziemy musieli poprosić P. Kierownik GOPS o przybycie na Sesję i złożenie 

ewentualnych wyjaśnień.  

Czy są pytania dotyczące sprawozdania? 

Nie ma .  
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Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia: ,,Programu opieki nad 

zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Osiek      Jasielski w roku 2019”.  

 

Przewodniczący Rady – Ta uchwała również pojawia się w porządku obrad Sesji 

co roku. Rada Gminy jest zobligowana do przyjęcia takiego programu do końca 

marca.  

Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia: ,,Programu 

opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Osiek  Jasielski w roku 2019”. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

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

dnia 28 grudnia 2018 rok 

 

Przewodniczący Rady – W dniu wczorajszym miało miejsce posiedzenie Komisji 

Budżetowej. Proszę Marka Kiełbasę – członka Komisji Budżetowej o przedstawienie 

stanowiska Komisji. 

 

Marek Kiełbasa – W dniu wczorajszym odbyła się Komisja Budżetowa. Wszystkie 

zmiany zostały zaopiniowane pozytywnie. Bardziej szczegółowych informacji 

udzieli P. Skarbnik. 

 

Przewodniczący Rady – Czy są potrzebne jakieś wyjaśnienia? Czy są pytania? 
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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 rok 

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 zbycie 

nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady odczytał par. 1 uchwały: ,, Wyraża się zgodę na sprzedaż 

nieruchomości o powierzchni 0,19 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1195/2 

położonej w obrębie Samoklęski, będącej własnością Gminy Osiek Jasielski, dla 

której prowadzona jest księga wieczysta o nr KS1J/00032308/4, oznaczonej na 

mapie kolorem czerwonym, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały”. 

 

Przewodniczący Rady – Aby dopełnić formalności musimy poznać stanowisko 

zebrania wiejskiego miejscowości Samoklęski.  

 

Kudłaty Adam – Mieszkańcy wyrazili zgodę na sprzedaż tej działki.  

 

Daniel Socha – Czy w par. 1 uchwały nie należy dodać, że sprzedaż nieruchomości 

nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego? 

 

Wójt – Nie może być takiego określenia w uchwale. To należy do kompetencji 

Wójta. Przetarg rzeczywiście będzie nieograniczony. Uchwała była konsultowana z 

prawnikiem.  
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Przewodniczący Rady –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. 9 Informacja Wójta z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej 

Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi do wypowiedzi P. 

Wójta? 

Nie ma 

 

Ad. 10 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma  

 

Ad. 11 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji 

Rady Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich i przedstawienie stanu wyborów 

sołeckich na dzień dzisiejszy. 

 

Dariusz Brej – Komisja ds. Wyborów Sołeckich odbyła cztery posiedzenia do tej 

pory. Pierwsze dwa były poświęcone rejestrowaniu kandydatów na sołtysów w 
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poszczególnych miejscowościach. Po otwarciu urny okazało się, że wybory 

sołtysów odbędą się w trzech sołectwach: Pielgrzymka, Samoklęski i Mrukowa. W 

pozostałych miejscowościach dokonano zgłoszenia tylko po jednej osobie. Termin 

na zgłaszanie kandydatów został przedłużony. Wpłynęło jedno zgłoszenie z 

Zawadki Osieckiej jednak nie spełnił formalnych wymagań. Na kolejnym 

posiedzeniu dokonaliśmy otwarcia urny ze zgłoszeniami kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych. Tutaj była większa ilość kandydatów dlatego 

dokonaliśmy losowania.  

 

Wójt – Wysoka Rado, prosiłbym sołtysów, którzy zostali wybrani na nową 

kadencję o zorganizowanie wyborów do rad sołeckich. Termin mamy do 21 

kwietnia br. Wysoka Rado, otrzymaliście mapkę miejscowości Załęże. Mamy tam 

do sprzedania cztery działki. Są to działki inwestycyjne. Chcielibyśmy dokupić parę 

metrów działki z przeznaczeniem na drogę. Obecna droga ogranicza dojazd do 

dwóch działek. Wstępne rozmowy zostały już przeprowadzone. Właściciele działek 

wyrazili zgodę. Wykup tych części nieruchomości przyczyniłby się do uzyskania 

wyższej kwoty za działki, które zamierzamy sprzedać. W tej chwili nie ma 

możliwości wjazdu samochodem ciężarowym. Kolejna sprawa dotyczy 

Magurskiego Parku Narodowego. Właściciel działki z Mrukowej wrócił się do nas o 

wydanie decyzji na budowę domu. Nieruchomość znajduje się na tzw. ,,wygonie” 

w kierunku Brzezowej. Niestety Magurski Park Narodowy wydał decyzję odmowną, 

ponieważ przebiega tam wyznaczony korytarz migracyjny zwierząt. Jako Wójt 

będę musiał wydać decyzje negatywną. Nie wiem czy właściciel działki będzie się 

odwoływał. Zobaczymy. W Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim odbyło 

się spotkanie dotyczące planu ochrony, jaki powstaje w Magurskim Parku 

Narodowym. Uczestniczyło w nim 70 osób. Wszyscy wyrazili negatywną opinię w 

stosunku do planu, który ogranicza nam wiele rzeczy. Mamy przygotowane w tej 

sprawie stanowisko, które chcemy wysłać do ministerstwa oraz do dyrektora 

Magurskiego Parku Narodowego. Proszę się z nim zapoznać i wyrazić swoją opinię. 

Plan wprowadza ograniczenia dla wszystkich gmin, ale chyba największe dla Gminy 

Krempna, gdzie próbuje się wprowadzić najwięcej tzw. terenów ścisłych co 

ogranicza w dużej mierze pozyskanie drewna i innych rzeczy.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, takie stanowisko zostało przygotowane 

w imieniu Rady Gminy. Kluczowe kwestie zostały poruszone. Nie wszyscy Radni 
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zapoznali się z tym stanowiskiem, dlatego za chwilę go odczytam. Radni będą 

mogli wprowadzić kwestie, które ich zdaniem powinny być jeszcze zawarte, choć 

zdaniem pracownika referatu ochrony środowiska, główne kwestie zostały ujęte. 

To będzie na pewno batalia przez mękę, ale nie możemy pozostać bierni.  

 

Przewodniczący Rady odczytał stanowisko Rady Gminy Osiek Jasielski w 

sprawie projektu planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś wnioski bądź sugestie 

związane z odczytanym stanowiskiem? Czy mogę je wysłać w przedstawionej 

formie? 

 

Daniel Socha – Uważam, że na początek stanowisko w takiej formie może zostać 

złożone. Każda miejscowość powinna się rozwijać. Jeśli ktoś chce się osiedlić 

powinien mieć taką możliwość. Wprowadzenie takiego planu ochrony niesie ze 

sobą ogromne ograniczenia. Nie wiem czy w takim stanie rzeczy można rozwijać 

naszą Gminę.  

 

Przewodniczący Rady – Mówi o tym dokładnie sprawa jaka P. Wójt poruszył w 

wolnych wnioskach odnośnie warunków zabudowy działki znajdującej się poza 

miejscowością. Na tym spotkaniu kto był mógł usłyszeć od pracowników 

Magurskiego Parku Narodowego, że nie będą blokować jakichkolwiek inwestycji ani 

budowli, ale jeśli to będzie w zwartej zabudowie. Mamy tutaj przykład negatywnej 

opinii w stosunku do budowy domu na obrzeżach miejscowości.  

 

Wójt – Myślę, że możemy w tej formie to przyjąć. Chciałbym zwrócić uwagę na 

jeden z zapisów znajdujący się w planie ochrony: ,,zaleca się podejmowanie 

działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza w tym 

promowanie na terenie parku i otuliny niskoemisyjnych technologii grzewczych 

oraz stosowanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii”. Mamy 

przykład z parafią Samoklęski, która starała się o odnawialne źródła energii. To też 

nie zostało uwzględnione. Kłócą się te zapisy z rzeczywistością. Budynek, który 

miał powstać w Mrukowej jest oddalony od ostatniego budynku w zabudowie o 
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jakieś 100 m. Mimo to, opinia była negatywna. Widzimy jak to wygląda. Na 

spotkaniu pytałem czy mieszkańcy będą mogli otrzymać rekompensaty z tego 

tytułu. Jednak stwierdzono, że nie przewiduje się tego rodzaju rekompensat. 

Byłbym za tym, żeby odrzucić w całości opracowany plan ochrony. Pytałem również 

o koszt opracowania całego dokumentu. Stwierdzono, że to kwota: 3.000.000 zł. 

Na pewno będziemy do tego wracać i podejmować uchwały w tej sprawie.  

 

Marek Kiełbasa – Chciałem poruszyć kwestię funduszu dróg samorządowych, do 

którego zostaną zgłoszone dwie drogi. Wczoraj, na Komisji Budżetowe, P. Skarbnik 

w wielkim skrócie przedstawiła zasady pozyskania środków z funduszu. Zachęcam, 

by wszyscy zapoznali się z tym, ponieważ fundusz, który został powołany i ma 

dość dużą pulę środków, eliminuje małe wioski. Nie podoba mi się to. Możemy 

zgłosić jedynie drogi, które łączą dwie drogi wojewódzkie lub powiatowe. Sposób 

punktowania i zaliczania dróg do remontu niestety eliminuje nasze małe wioski. 

Może powinniśmy się pochylić i porozmawiać z posłami, by w inny sposób dzielić 

te pieniądze. Z tego co widzę, większość środków zostanie przeznaczona na 

większe gminy, na większe miasta. Natomiast my z Podkarpacia będziemy 

korzystać z funduszu w niewielkim stopniu.  

 

Wójt – Na pewno będziemy sprawę monitować na razie złożymy dwa wnioski i 

zobaczymy co będzie. Dużo punktów otrzymają na pewno konkretne wnioski na 

konkretne pieniądze uwzględniające budowę chodników i mostów. Chciałem też 

poinformować, że w dniu dzisiejszym złożyliśmy wniosek na wykonanie zadania 

polegającego na inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Koszt całkowity 

przedsięwzięcia wynosi: 10.000 zł w tym dofinansowanie wyniesie 7.600 zł. 

Pozwoli nam to w przyszłości aplikować o środki na zbiór wyrobów azbestowych, 

głównie eternitu, którego jest chyba najwięcej na terenie naszej Gminy.  

 

Przewodniczący Rady – Rozumiem, że odczytane wcześniej stanowisko 

dotyczące planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego mogę wysłać w 

przedstawionej formie. Nie wiem jaka jest droga legislacyjna powstającego planu 

ochrony MPN, ale jeśli trafi pod obrady Sesji to wówczas będziemy mieć możliwość 

naniesienia zmian lub odrzucenia go w całości. Na obecną chwilę są pewne 

uzgodnienia, które będą jeszcze ujęte w dokumencie.  
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Daniel Socha – Uważam, że należało by odrzucić w całości.  

 

Wójt – Sprawa na pewno wróci na Sesję. Wtedy będziemy opiniować. Pytałem czy 

opinia Rady Gminy będzie wiążąca. Nie umiał odpowiedzieć.  

 

Przewodniczący Rady -  Z tego co mi się udało dowiedzieć: po okresie wglądu i 

zgłaszania uwag do planu, dokument zostanie przedstawiony Radzie Gminy. 

Później plan wraz z opinią Rady Gminy zostanie przedstawiony ministrowi.  

 

Wójt – Wysoka Rado, jest wyraźnie napisane, że Rada Gminy Osiek Jasielski 

wyraża negatywne stanowisko i sprzeciw wobec przyjętego planu.  

 

Przewodniczący Rady – Chciałbym pogratulować sołtysom z miejscowości: 

Załęże, Świerchowa, Osiek Jasielski, Zawadka Osiecka i Czekaj zwycięstwa w 

tegorocznych wyborach i życzyć sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności 

a także satysfakcji z zaangażowania. Wszystkiego dobrego.  

 

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

Nie ma 

Obrady Sesji zakończono o godz. 14.52 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 

 

 


