
Protokół Nr XXV/21
z Sesji Rady Miejskiej w Osieku odbytej w dniu 24 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta  i Gminy
w Osieku (pokój nr 102).

Sesję rozpoczęto o godz. 1300, a zakończono o godz. 1510.
W sesji  udział  wzięło  -  13 radnych (jak w liście obecności – stanowiącej  załącznik do

protokołu.
Ponadto w sesji udział wzięły zaproszone osoby.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 21 stycznia 2021 roku.

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.

4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku za 2020 rok.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2021 rok;

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2029;

c) poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;

d)  przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2023;

e) uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;

f) uznania petycji za bezzasadną;

g) nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek;

h) zmiany uchwały Nr XLI/272/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2018 – 2024.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski.

8.  Zamknięcie obrad.

Ad. 1

Pan Dariusz Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku dokonał otwarcia
sesji  i stwierdził quorum. Następnie powitał Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy. 

Pan  Adam  Burczy  –  Radny  Rady  Miejskiej  w  Osieku  zabierając  głos  powiedział,  że
w związku z rosnącą liczbą zakażonych na covid ma zastrzeżenia co do formy w jakiej odbywają
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się obrady sesji. Dalej zawnioskował o rozstawienie stołów w taki sposób, aby zachować zasady
reżimu sanitarnego.

Pan Dariusz Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos
poprosił Radnych aby zajęli miejsca zgodnie z reżimem sanitarnym.

Pan Adam Burczy – Radny Rady Miejskiej  w Osieku zabierając głos powiedział,  że nie
chodzi o to, aby Radni chowali się po kątach. Dodał, że sugerował, aby tak rozsunąć stoły żeby
każdy mógł usiąść. 

Pan Dariusz Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos
powiedział, że w momencie jak zaczyna się sesja nie będą rozstawiane stoły. Należało to zgłosić
wcześniej. 

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że to Urząd
powinien  przygotować  tak  salę,  aby  reżim  sanitarny  był  zachowany.  Nie  Radny  powinien  to
zgłaszać. W innych gminach są zachowane dystanse a u nas jest „wolna amerykanka”.

Pan Dariusz Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos
powiedział, że uważa, iż dystans został zachowany i należy rozpocząć obrady.

Pan Paweł Wdowiak – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał, czy będą
odczytane dzisiaj protokoły dotyczące kolei, o które wnioskował na poprzedniej sesji.

Pan  Piotr  Baran  –  Radny  Rady  Miejskiej  w  Osieku  zabierając  głos  zapytał,  czy  będą
przedstawione dokumenty dotyczące podwyżki ceny śmieci. 

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że otrzyma Pan kopię
pisma, które wpłynęło na stanowisko rady z Ekologicznego Związku w Baćkowicach. 

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał odnośnie punktu
5g  porządku  obrad.  Dlaczego  Pani  Sekretarz,  zgodnie  z  przepisami  nie  podpisała  nagrody
jubileuszowej Pan Burmistrza, tylko Rada musi się tym zajmować.

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział,  że musi być podjęta
uchwała Rady Miejskiej.

Pan Łukasz Serafin – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał co wtedy,
gdyby Rada nie podjęła takiej uchwały.

Pani  Dorota  Skotarek  –  Sekretarz  Miasta  i  Gminy  Osiek  odpowiedziała,  że  wtedy
Burmistrzowi przysługuje prawo wniesienia pozwu do sądu pracy.

Pani Katarzyna Wielgus – Radna Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytała czy ta
nagroda musi być przyznana.

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że zgodnie z przepisami
prawa musi być przyznana. Każdemu pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa. 

Pan  Dariusz Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos
powiedział,  że  na  ten  temat  będziemy rozmawiać  przy  projekcie  uchwały  w  sprawie  nagrody
jubileuszowej.
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Ad.2

Protokół Nr XXIV/21 z Sesji Rady Miejskiej w Osieku odbytej w dniu  21 stycznia 2021 r.
został przyjęty bez uwag.

Ad.3

Pan  Dariusz Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos
powiedział,  że sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych
stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych  przez  jednostkę  samorządu
terytorialnego za rok 2020 dostarczone zostało w materiałach na dzisiejszą sesję i prosi o zapytania
i uwagi w tej kwestii (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

W sprawie ww. sprawozdania głos zabierali: 

Pani Katarzyna Wielgus – Radna Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytała, czy
stawki w sprawozdaniu są brutto czy netto.

Pani Hanna Rzepka – Skarbnik Miasta i Gminy Osiek odpowiedziała, że są to stawki brutto.

Pan Edward Kiciński – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał jaką kwotę
urząd dopłaca do wynagrodzeń nauczycieli. Oprócz subwencji.

Pani Hanna Rzepka – Skarbnik Miasta i Gminy Osiek odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy
może powiedzieć, że subwencji netto na wynagrodzenia nam brakuje (łącznie z obsługą). Natomiast
dla samych nauczycieli trzeba byłoby policzyć. W tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na to
pytanie. 

Pan Edward Kiciński  –  Radny Rady Miejskiej  w Osieku zabierając  głos  powiedział,  że
nauczyciele  powinni  być utrzymywani z budżetu państwa. Dodał,  ze  wczoraj  usłyszał,  jak Pan
Premier powiedział, że w samorządach pieniądze przeznaczone dla nauczycieli idą np. na drogi.
Dalej powiedział, że z tego co wie to gmina Osiek od paru lat boryka się z finansowaniem oświaty. 

Pan Stanisław Jońca – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał ilu mamy
nauczycieli z tytułem nauczyciel dyplomowany. Są to duże zarobki i czy przekładają się na jakość
nauczania. Czy wynagrodzenie jest uzależnione od przepracowanych godzin.

Pani Hanna Rzepka – Skarbnik Miasta i Gminy Osiek odpowiedziała, że jest 83.59 etatów
nauczyciela  dyplomowanego.  Natomiast  wynagrodzenie  jest  uzależnione  od  przepracowanych
godzin. 

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że jest siatka godzin,
w ramach której nauczyciele mają pełne pensum lub mają zniżki godzin. Różne są sytuacje i nie ma
tak, że wszyscy mają pensum godzin. 

Pan Stanisław Jońca – Radny Rady Miejskiej  w Osieku  zabierając głos  powiedział,  że
powinno to się również przekładać na nauczanie.

Pan Rafał  Łysiak – Burmistrz  Miasta  i  Gminy Osiek odpowiedział,  że  wyniki w naszej
gminie były bardzo dobre, jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty czy maturalny. 

Pan Adam Burczy – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał czy liceum
w gminie Osiek będzie reaktywowane.
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Pan  Rafał  Łysiak  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Osiek  odpowiedział,  że  nabór  będzie
ogłoszony. Jeżeli będzie zainteresowanie to tak, ale musi być klasa kilkunastoosobowa. Jesteśmy
zainteresowani tym, aby liceum funkcjonowało. 

Więcej nikt nie zabierał głosu.

Ad.4

Pan  Dariusz Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos
powiedział,  że sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku za 2020 rok
dostarczone zostało w materiałach na dzisiejszą sesję i  prosi o zapytania i  uwagi w tej  kwestii
(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

W sprawie ww. sprawozdania nikt nie zabierał głosu.

Ad.5a

Pani Hanna Rzepka – Skarbnik Miasta i Gminy Osiek odczytała projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2021 rok.

W sprawie projektu uchwały głos zabierali:

Pan  Norbert  Strojnowski  –  Radny  Rady  Miejskiej  w  Osieku  zabierając  głos  zapytał
o załącznik nr 2 „Rolnictwo i łowiectwo” oraz „Kultura dziedzictwa narodowego”, czego dotyczy.

Pani Hanna Rzepka – Skarbnik Miasta i Gminy Osiek odpowiedziała, że pierwszy dotyczy
wymiany licznika i prac konserwatorskich na przepompowni w Sworoniu. Natomiast drugi dotyczy
przeglądu placów zabaw.

Pan Adam Burczy – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zawnioskował do Pani
Skarbnik, aby uzasadnienie pisać bardziej czytelne. Przeciętny Radny nic z tego nie wie. Proszę
przedstawić poszczególne zmiany, a nie czekać,  aż Radny będzie się dopytywał. Dodał, że jeżeli
jest potrzeba zmian w budżecie to proszę to wyjaśnić.

Pan  Dariusz Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku  powiedział, że
każdemu się jakieś pytanie nasunie i należy pytać, a Pani Skarbnik wszystko wyjaśni. Dalej zapytał
o §4 odnośnie pożyczek, czy to jest już jakoś zaplanowane.

Pani Hanna Rzepka – Skarbnik Miasta i Gminy Osiek odpowiedziała, że zwróciła się OSP
w Suchowoli  o udzielenie  takiej  pożyczki,  ponieważ przystąpili  do projektu.  Potrzebne jest  im
finansowanie, a później dostaną zwrot i spłacą kwotę pożyczki.

Pan Dariusz Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku zapytał, czy jeżeli
w ramach funduszu sołeckiego brakowałoby środków, to czy nie można wziąć takiej pożyczki. 

Pani Hanna Rzepka – Skarbnik Miasta i Gminy Osiek odpowiedziała, że nie można.

Pan Adam Burczy – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że w dobie
pandemii  powinno  się  skracać  sesje  do  minimum.  W związku  z  tym  nie  mają  miejsca  takie
szczegółowe pytania,  aby sesje  przedłużać.  Dlaczego u nas  tego nie  ma,  że  każda  zmiana  jest
poparta opinią komisji. To by znacznie skróciło obrady.

Więcej nikt nie zabierał głosu.
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Pan  Dariusz  Sosnowski  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Osieku  poddał  pod
głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek  na 2021
rok. Po przeliczeniu ilości oddanych głosów za głosowało 10 radnych, żaden radny nie głosował
przeciw, 3 radnych  wstrzymało się od głosu i Rada Miejska w Osieku podjęła

Uchwałę Nr XXV/184/21

w sprawie zmian w budżecie  Miasta  i  Gminy Osiek  na 2021 rok,  która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad.5b

Pani Hanna Rzepka – Skarbnik Miasta i Gminy Osiek odczytała projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2029.

W sprawie projektu uchwały nikt nie zabierał głosu.

Pan  Dariusz  Sosnowski  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Osieku  poddał  pod
głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i  Gminy  Osiek  na  lata  2021-2029.  Po  przeliczeniu  ilości  oddanych  głosów  za  głosowało  10
radnych, żaden radny nie głosował przeciw, 3 radnych  wstrzymało się od głosu i Rada Miejska
w Osieku podjęła

Uchwałę Nr XXV/185/21

w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2029,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5c

Pani Hanna Rzepka – Skarbnik Miasta i Gminy Osiek odczytała projekt uchwały w sprawie
poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

W sprawie projektu uchwały nikt nie zabierał głosu.

Pan  Dariusz  Sosnowski  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Osieku  poddał  pod
głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku
od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wynagrodzenia za inkaso. Po przeliczeniu ilości oddanych głosów za głosowało 13 radnych, żaden
radny nie głosował przeciw, żaden radny nie  wstrzymał się od głosu i Rada Miejska w Osieku
podjęła

Uchwałę Nr XXV/186/21

w  sprawie  poboru  podatku  rolnego,  podatku  leśnego  i  podatku  od  nieruchomości  od  osób
fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.5d

Pani Magdalena Wilk -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku odczytała projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla  Miasta  i  Gminy Osiek na lata
2021-2023.

W sprawie projektu uchwały głos zabierali: 

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał odnośnie tabeli
nr 1, czy Pani Kierownik posiada wyliczenia procentowe.

Pani Magdalena Wilk -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku odpowiedziała,
że musiałaby to przeliczyć. Ma tylko dane liczbowe.

Więcej nikt nie zabierał głosu.

Pan  Dariusz  Sosnowski  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Osieku  poddał  pod
głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta
i  Gminy  Osiek  na  lata  2021-2023.  Po  przeliczeniu  ilości  oddanych  głosów  za  głosowało  12
radnych, żaden radny nie głosował przeciw, żaden radny nie  wstrzymał się od głosu i Rada Miejska
w Osieku podjęła

Uchwałę Nr XXV/187/21

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2023,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5e

Pani Magdalena Wilk -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku odczytała projekt
uchwały w sprawie  uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

W sprawie projektu uchwały głos zabierali:

Pan Stanisław Jońca – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał, czy istnieje
duży problem z uzależnieniem.

Pani Magdalena Wilk -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku odpowiedziała,
że jest duży problem. Z roku na rok coraz więcej osób się zgłasza.

Pan Stanisław Jońca – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał, czy osoby,
leczone są kierowane pod przymusem, czy same się zgłaszają na leczenie.

Pani Magdalena Wilk -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku odpowiedziała,
że niektóre osoby same podejmują terapie i kilku osobom udało się wyjść z nałogu. Są również
kierowane przez komisję wnioski o przymusowe leczenie. 

Pan Stanisław Jońca – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że jest to
problem ogólnonarodowy, ponieważ ludzie tracą pracę, nie radzą sobie z problemami. 

Pani Magdalena Wilk -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku powiedziała, że
zwiększa się również liczba niebieskich kart.

Pan Adam Burczy – Radny Rady Miejskiej  w Osieku zabierając  głos  zapytał,  czy były
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przypadki narkomanii w szkołach w 2020 roku.

Pani Magdalena Wilk -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku odpowiedziała,
że w szkołach nie było takich przypadków. Były natomiast zatrzymane dwie osoby z naszej gminy,
ale to nie są uczniowie. 

Więcej nikt nie zabierał głosu.

Pan  Dariusz  Sosnowski  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Osieku  poddał  pod
głosowanie  imienne  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Po
przeliczeniu ilości oddanych głosów za głosowało 13 radnych, żaden radny nie głosował przeciw,
żaden radny nie  wstrzymał się od głosu i Rada Miejska w Osieku podjęła

Uchwałę Nr XXV/188/21

w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2021,  która  stanowi  załącznik  do
niniejszego protokołu.

Ad.5f

Pani Barbara Gacoń – Kierownik w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku odczytała projekt
uchwały w sprawie  uznania petycji za bezzasadną.

W sprawie projektu uchwały głos zabierali:

Pan Stanisław Jońca – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał dlaczego
uznajemy  za bezzasadną skoro my jako Rada byliśmy za tą uchwałą.

Pan  Rafał  Łysiak  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Osiek  zabierając  głos  powiedział,  że
uznajemy petycję za bezzasadną.

Pan Jerzy Mikus – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że chodzi tu
o petycję.  Odbyło się  w tej  sprawie posiedzenie  komisji  i  nie  możemy uchylać  czegoś co jest
uchylone. Sąd uchylił naszą uchwałę.

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że jakiś Pan
napisał petycję, abyśmy zrezygnowali z tej uchwały. Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił tę
uchwałę i nie możemy jej drugi raz uchylać.

Pan Jerzy Mikus  –  Radny Rady Miejskiej  w Osieku zabierając  głos  powiedział,  że  my
wyraziliśmy swoją opinię podejmując tę uchwałę.

Więcej nikt nie zabierał głosu.

Pan  Dariusz  Sosnowski  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Osieku  poddał  pod
głosowanie imienne projekt  uchwały w sprawie  uznania petycji  za  bezzasadną.  Po przeliczeniu
ilości oddanych głosów za głosowało 13 radnych, żaden radny nie głosował przeciw, żaden radny
nie  wstrzymał się od głosu i Rada Miejska w Osieku podjęła

Uchwałę Nr XXV/189/21

w sprawie uznania petycji za bezzasadną, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.5g

Pani Barbara Gacoń – Kierownik w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku odczytała projekt
uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

W sprawie projektu uchwały głos zabierali:

Pani Katarzyna Wielgus – Radna Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos pogratulowała
Panu Burmistrzowi takiego pięknego jubileuszu. Piękny staż, ale jej zdaniem nie stać gminy na
takie prezenty. Nie dawno obchodziliśmy jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, jubilaci dostali
ordery  i  bombki.  Uważa,  że  Pan Burmistrz  również  powinien  dostać  order,  a  zamiast  bombki
storczyka. Dalej powiedziała, że te pieniądze należy przeznaczyć na jakiś cel dla gminy, a potrzeby
są duże. Jesteśmy postawieni w złym świetle, mamy przegłosować taką uchwałę. Co powiedzą nasi
wyborcy. W Mucharzewiu nie ma środków na odprowadzenie wody przy drodze powiatowej .

Pan  Rafał  Łysiak  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Osiek  zabierając  głos  powiedział,  że
nagrody  jubileuszowe  są  wypłacane  wszystkim  pracownikom,  zgodnie  z  przepisami  prawa
i zgodnie z przepisami  pracownik nie ma prawa zrzec się takiej nagrody.  Każdy kto ma prawo do
nagrody jubileuszowej jest mu wypłacana. Dalej powiedział, że najniższa krajowa i średnia idzie
w  górę.  Wynagrodzenie  mojego  poprzednika  z  grudnia  2014  r.  w  stosunku  do  mojego
wynagrodzenia  było  wyższe  o  kilkanaście  procent.  Każdy  ma  wypłacane  wynagrodzenie  na
bieżąco, nie ma z tego tytułu zaległości. Czy Burmistrz ma pracować społecznie?

Pani Katarzyna Wielgus – Radna Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedziała, że
Pan Burmistrz nie pracuje społecznie. Ma wynagrodzenie takie, że niektórzy nie zarobią tyle przez
cały rok.    

          Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zabierając głos powiedział, że najniższe
wynagrodzenie  jest  na  poziomie około trzech tysięcy.  W tej  chwili  pracownicy zarabiają  coraz
więcej, a Burmistrz coraz mniej. 

Pan  Piotr  Baran  –  Radny  Rady  Miejskiej  w  Osieku  zabierając  głos  zacytował  opinię
zaciągnięta z internetu, gdzie jest wskazanie, że Pani Sekretarz może przyznać Panu Burmistrzowi
nagrodę jubileuszową. 

Pani Dorota Skotarek – Sekretarz Miasta i Gminy w Osieku zabierając głos zapytała czyją
opinię cytuje Pan Radny.

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku poprosił aby Pani Sekretarz przedstawiła
czyją opinię cytuje.

Pani Dorota Skotarek – Sekretarz Miasta i Gminy w Osieku odpowiedziała, że opinię radcy
prawnego, która jest uchwałą przez niego podpisaną.

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że to jest stała praktyka.
Jego poprzednik miał również przyznawana nagrodę jubileuszową uchwałą. W 2016 roku również
była podejmowana uchwała w stosunku do niego. Takie jest stanowisko naszego radcy prawnego.

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał jak mają stać
przed ludźmi, którzy mają ¾ etatu, a Pan dostaje nagrodę. Czy jest możliwe, aby pan się zrzekł tej
nagrody.
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Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zapytał, czy Pan Radny zrzeka się
swojego wynagrodzenia  z  tytułu  pracy.  Dodał,  że  każdy gdzieś  pracuje  i  osiąga  z  tego  tytułu
dochody i każdy ma prawo do swojego wynagrodzenia. 

Pani Katarzyna Wielgus – Radna Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedziała, że
jest to dodatkowy bonus dla Pana Burmistrza. Dodała, że jakby była na miejscu Pana Burmistrza
i zastała taką gminę to by się zrzekła tej nagrody. 

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że w 2014, 2015 roku
zastał  gminę  w  katastrofalnym  stanie.  Nie  ma  co  porównywać  do  stanu  dzisiejszego,  robimy
inwestycje.

Pan Piotr  Baran – Radny Rady Miejskiej  w Osieku zabierając głos  powiedział,  że  jeśli
chodzi o inwestycje to w kwestii budowy szatni na stadionie są środki z tarczy covidowej.

Pan Adam Burczy – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, aby nie
robić kabaretu, Burmistrz się nie zrzeknie, proszę poddać projekt pod głosowanie.

Pan  Łukasz  Serafin  –  Radny  Rady  Miejskiej  w  Osieku  zabierając  głos  powiedział,  że
emocje trochę biorą górę. My nie jesteśmy przeciwko Panu Burmistrzowi, trzeba brać pod uwagę
naszych wyborców. Dalej powiedział, ze jako Radni są postawieni pod ścianą.

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że jakiś czas
temu mówił o remontach dróg gminnych i wtedy Pan Burmistrz powiedział proszę mi pokazać skąd
te pieniądze mam wziąć. Następnie zadał pytanie Pani Skarbnik, skąd Pani wzięła te pieniądze.

Pani Hanna Rzepka – Skarbnik Miasta i Gminy Osiek odpowiedziała, że  te pieniądze były
zaplanowane  w  projekcie  budżetu.  Dział  organizacyjny,  który  przygotowywał  projekt  budżetu
w swoim zakresie uwzględnił tę nagrodę.

Pani  Katarzyna  Wielgus  –  Radna  Rady  Miejskiej  w  Osieku  zapytała  jak  to  było
zatytułowane. 

Pani  Hanna  Rzepka  –  Skarbnik  Miasta  i  Gminy Osiek  odpowiedziała,  że  w paragrafie
wynagrodzeń.

Pan Dariusz Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos
powiedział,  że  odnośnie  nagród  określa  to  prawo  pracy.  Dalej  powiedział,  że  Pan  Burmistrz
wypracował te lata i nagroda się mu należy. 

Pan Paweł Wdowiak – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że 28
grudnia 2018 r. jeden Radny zgłaszał, że Urząd Marszałkowski prowadzi badania nad ścieżkami
rowerowymi, przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Dofinansowanie wtedy było 85%, my nie
wiemy czy gmina  zgłosiła  się  do tego badania.  Dalej  powiedział,  że  jego zdanie jest  takie,  że
pracownikom gminy nie są podnoszone kwalifikacje. Nie są wysyłani na kursy. Dalej poprosił, aby
na przyszłą sesję przygotować sprawozdanie w tym temacie.

Pan Dariusz Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Osieku powiedział,  że
Pan Radny w każdej chwili może wystąpić z takim zapytaniem do Urzędu Gminy i uzyska Pan
odpowiedź. 

Pan Edward Kiciński – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że my
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nie przyznajemy nagrody Panu Burmistrzowi, ta nagroda przysługuje z urzędu.

Pan  Stanisław Jońca  –  Radny Rady Miejskiej  w Osieku  zabierając  głos  powiedział,  że
wynika to z kodeksu pracy i Panu Burmistrzowi przysługuje ta nagroda.

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał, czy może dostać
na piśmie taką opinię, że sekretarz nie może przyznać tej nagrody.

Pani Dorota Skotarek – Sekretarz Miasta i Gminy Osiek odpowiedziała, że zwrócimy się do
radcy prawnego o taką opinię. Dalej powiedziała, że wszystkie uchwały, w trybie nadzoru w ciągu 7
dni  przesyłane  są  do  Wojewody.  Jeżeli  taka  sytuacja  będzie  miała  miejsce,  że  ta  uchwała  jest
niewłaściwa to wojewoda uchyli taka uchwałę w ciągu 30 dni od dnia otrzymania. 

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że pięknie by
wyglądało jakby Burmistrz zrzekł się tej nagrody dla dobra społeczeństwa. 

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, iż nie jest tak, że on jest
skąpy. Dokłada dużo swoich prywatnych pieniędzy na cele społeczne.

Pan Dariusz Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Osieku powiedział,  że
nasuwa się taka myśl, że należałoby zacząć od siebie.

Pan Adam Burczy – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że całe
zamieszanie  wynika  z  niejasności  postępowania.  Burmistrz  ma  przepracowane  25  lat  pracy
i nagroda się mu należy, Pani Sekretarz taką nagrodę podpisuje. Jeżeli należy się ta nagroda z mocy
prawa, to po co my tu głosujemy.

Więcej nikt nie zabierał głosu.

Pan  Dariusz  Sosnowski  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Osieku  poddał  pod
głosowanie  imienne  projekt  uchwały  w  sprawie  nagrody  jubileuszowej  dla  Burmistrza  Miasta
i Gminy Osie. Po przeliczeniu ilości oddanych głosów za głosowało 9 radnych, żaden radny nie
głosował przeciw, 4 radnych  wstrzymało się od głosu i Rada Miejska w Osieku podjęła

Uchwałę Nr XXV/190/21

w sprawie nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek , która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Ad.5h

Pan Krzysztof Pogorzelski – Podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku odczytał
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/272/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek
na lata 2018 – 2024.

W sprawie projektu uchwały głos zabierali:

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał, czy ta uchwała
dotyczy  podpisanego  porozumienia  „czyste  powietrze”.  Dalej  zapytał  z  czym  się  wiąże  to
podpisane porozumienie.

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że nie jest to ściśle z tym
związane.  Plan gospodarki  niskoemisyjnej  aktualizujemy  po to,  aby móc ubiegać się o  środki
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unijne na wskazane cele. Natomiast jeżeli chodzi o program czyste powietrze to została podpisana
umowa, otworzymy w urzędzie punkt wsparcia dla mieszkańców.

Pan Stanisław Jońca – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał, czy pójdzie
taka informacja do mieszkańców. Chodzi o nagłośnienie, aby mieszkańcy mieli wiedzę.

Pan  Rafał  Łysiak  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Osiek  odpowiedział,  że  poinformujemy
mieszkańców.

Pan Adam Burczy – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że bardzo
istotne są koszty tego planu. Dodał, że szacunkowy koszt różnych źródeł finansowania to koszt
ponad 22 mln zł  na trzy lata.  Jeżeli  przyjmujemy takie  plany to  jak to  się ma do Wieloletniej
Prognozy Finansowej. 

Pan Norbert Strojnowski – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że
jeżeli będą wprowadzone jakieś plany inwestycyjne to wtedy będzie zmieniony WPF.

Pan  Adam  Burczy  –  Radny  Rady  Miejskiej  w  Osieku  zabierając  głos  powiedział,  że
w planie jest wymienione szereg inwestycji i co będzie w pierwszej kolejności realizowane. 

Pan Rafał  Łysiak  – Burmistrz  Miasta  i  Gminy Osiek  powiedział,  że  to  jest  plan,  który
umożliwi  nam,  jeżeli  będzie  nas  na  to  stać,  realizację  tam  zawartych  celów  inwestycyjnych.
Wpisujemy w plan jak najwięcej zadań, ale nie znaczy to, że zrealizujemy je wszystkie. Na chwilę
obecną złożyliśmy cztery wnioski w Urzędzie Marszałkowskim w ramach RPO.

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał, czy nie lepiej
postawić  przede  wszystkim na  zmianę  oświetlenia  na  ledowe.  Wtedy będziemy widzieć  efekty
prawdopodobnie po miesiącu użytkowania. 

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek powiedział, że dla niego oświetlenie
ledowe też jest priorytetem dlatego został złożony wniosek. 

Pan Adam Burczy – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał, czy te lampy
będą zamontowane na starych słupach. Jeżeli te lampy będą w takich odległościach, to będzie  słabo
oświetlało.  

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział,  że te lamy spełniają
swoje normy.

Więcej nikt nie zabierał głosu:

Pan  Dariusz  Sosnowski  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Osieku  poddał  pod
głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/272/18 z dnia 27 sierpnia
2018 r.  w sprawie zatwierdzenia i  przyjęcia do realizacji  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla
Miasta i Gminy Osiek na lata 2018 – 2024. Po przeliczeniu ilości oddanych głosów za głosowało 13
radnych, żaden radny nie głosował przeciw, żaden radny nie wstrzymał się od głosu i Rada Miejska
w Osieku podjęła

Uchwałę Nr XXV/191/21

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/272/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia
i  przyjęcia  do  realizacji  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Miasta  i  Gminy  Osiek  na  lata
2018 – 2024 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.6

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zabierając głos powiedział, że zostały
zakupione  dla  Radnych  tablety.  Na  najbliższe  sesje  będziemy  przesyłać  materiały  drogą
elektroniczną. Prośba nasza, aby od poniedziałku Radni zgłaszali się po tablety. 

Pani Katarzyna Wielgus – Radna Rady Miejskiej w Osieku zapytała, czy sesje będą online.

Pan Rafał  Łysiak – Burmistrz  Miasta  i  Gminy Osiek odpowiedział,  że  nie  będą online.
Będziemy przesyłać materiały elektronicznie i to nam zmniejszy koszty.

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że nie każdy
musi się znać i powinno być zorganizowane szkolenie.

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że jeżeli będzie taka
potrzeba to zorganizujemy takie szkolenie.

Pani Dorota Skotarek – Sekretarz Miasta i Gminy w Osieku zabierając głos powiedziała, że
na razie mamy zakupione tablety,  jest  założona poczta elektroniczna.  Natomiast drugim etapem
będzie głosowanie elektroniczne.

Pan  Rafał  Łysiak  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Osiek  zapytał,  czy  ksero  stanowiska
Ekologicznego Związku chcą państwo dzisiaj, czy przy odbiorze tabletu.

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos powiedział, że na sesji
Ekologicznego Związku nie zauważył, aby Pan Burmistrz przedstawił nasze stanowisko. Mógł Pan
chociaż wspomnieć, że jest nasz sprzeciw. Dalej zapytał co się takiego stało, że w 2018 r. ceny
poszły w górę.

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że złożył to stanowisko
w biurze podawczym. Natomiast według jego wiedzy ówczesny zarząd nie doszacował kosztów.

Pan Paweł Wdowiak – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytał dlaczego nie
będą dzisiaj odczytane protokoły z likwidacji przejazdów kolejowych. Jako Wiceprzewodniczący
Rady nie dostał Pan takich protokołów. Panowie Przewodniczący komisji dostali te protokoły?

Pan Dariusz Sosnowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku odpowiedział, że
w ostatniej  chwili  dowiedział  się,  że  będzie  dzisiaj  prowadził  sesję.  Natomiast  protokołów nie
otrzymał. Jeżeli chodzi o Przewodniczących komisji to nic mu nie wiadomo. Natomiast Pan jako
Radny również mógł się zwrócić o protokoły. 

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że wszystko będzie się
odbywało w ustaleniu z Panem Przewodniczącym Rady.

Pani Katarzyna Wielgus – Radna Rady Miejskiej  w Osieku zabierając głos zapytała czy
będą prognozowane podwyżki cen śmieci na przyszły rok. Jeżeli koszty znowu wzrosną to czy
gmina rozważa taką opcję zmiany odbiorcy śmieci.

 Pan Rafał  Łysiak  – Burmistrz  Miasta  i  Gminy Osiek  odpowiedział,  że  kalkulacja  była
przygotowywana na dany rok. Natomiast w kwestii zmiany będziemy się wspólnie zastanawiać. 

Pan  Piotr  Baran  –  Radny  Rady  Miejskiej  w  Osieku  zabierając  głos  zapytał  ile  było
złożonych deklaracji z gminy Osiek i na czym bazuje prognoza.
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Pan  Rafał  Łysiak  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Osiek  odpowiedział,  że  koszty  są
kalkulowane na poziomie 90% wszystkich gospodarstw. Jak na chwilę obecna wygląda sytuacja
z deklaracjami nie wiem. Natomiast mieszkańcy cały czas uzupełniają i wysyłają deklaracje.

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku powiedział, że jeżeli będzie złożonych
mniej  deklaracji,  to będzie się to wiązało z podwyżką. Dalej  powiedział,  że poprze słowa Pani
Radnej  Wielgus,  która mówiła na poprzedniej  sesji,  że  jeżeli  ktoś  zdeklaruje  kompostownik  to
powinien mieć więcej odliczone niż 2 zł.

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że będzie w tej kwestii
prowadził rozmowy.

Pan Edward Kiciński  –  Radny Rady Miejskiej  w Osieku zabierając  głos  powiedział,  że
spotkanie odnośnie gazu i z tego co wie to mieszkańcy składają coraz więcej deklaracji. Prośba jest
o nagłaśnianie tego tematu. Druga sprawa to bardzo dobra opinia dotycząca szczepień w Ośrodku
Zdrowia w Osieku. Wszystko odbywa się prawidłowo. Pani Kierownik mówi, że jeżeli miałaby
więcej szczepionek, to o wiele więcej mieszkańców by zaszczepiono.

Pan Piotr  Baran – Radny Rady Miejskiej  w Osieku zabierając głos powiedział  odnośnie
inwestycji długoletnich, że należałoby się zastanowić nad kanalizacją. 

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział,  że jest to brane pod
uwagę.

 Pan Roman Pargieła  – Radny Rady Miejskiej  w Osieku zabierając  głos  zgłosił  prośbę
mieszkańców, ponieważ na drodze wyrobiły się koleiny i jest problem z wyjechaniem.

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz  Miasta i  Gminy Osiek odpowiedział,  że  z ta ulicą mamy
problem co roku. Nie ma tam odpływu, nie mamy swojego gruntu, mieszkańcy nie wyrażają zgody,
aby cokolwiek zrealizować. Dodał, że co możemy to robimy.

Pan Łukasz Serafin – Radny Rady Miejskiej w Osieku zgłosił, że jest zniszczony znak przy
obwodnicy.

Pan Rafał  Łysiak  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy Osiek  odpowiedział,  że  zadzwoni  w tej
sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych.

Pan Piotr Baran – Radny Rady Miejskiej w Osieku zgłosił, że oświetlenie ostrzegawcze dla
pieszych w Szwagrowie nadal nie działa prawidłowo.

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że ponowi jeszcze raz
ten temat.

Pan Norbert Strojnowski – Radny Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zgłosił, ze na
ulicy 11 Listopada samochód wpadł w barierę.

 Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że zostało to zgłoszone
na policję.

Pan  Adam  Burczy  Radny  Rady  Miejskiej  w  Osieku   zabierając  głos  powiedział,  że
wnioskował o drogę powiatową w Ossali i do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi, jeżeli chodzi o ten
remont. Druga sprawa, to było obiecane spotkanie, konsultacje.
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Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że dzwonił do dyrektora,
który obiecał, że przyjadą do Osieka i o wszystkim nas poinformują. Dodał, że obecnie opracowują
dokumentację.

Pan Paweł  Wdowiak  –  Radny Rady Miejskiej  w Osieku zabierając  głos  powiedział,  że
chodnik wraz z oświetleniem led w Pliskowoli był robiony na przełomie roku 2017-2018 i już te
lampy się psują.

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że było to zgłaszane
i zgłosimy jeszcze raz. 

Pani Katarzyna Wielgus – Radna Rady Miejskiej w Osieku zabierając głos zapytała kiedy
odbędzie się gminna komisja infrastruktury.

Pan Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek odpowiedział, że na wiosnę.

Pan Piotr Bednarski – Radny Rady Miejskiej w Osieku powiedział, że komisja zawsze może
sprawdzić  drogi  i  opiniować.  Natomiast  pieniądze  na  remont  dróg  muszą  się  znaleźć
w  budżecie.  Dodał,  że  jeżeli  odbędzie  się  objazdowa  komisja,  to  zostaną  wszyscy  Radni
poinformowani. 

Pan  Piotr  Baran  –  Radny  Rady  Miejskiej  w  Osieku  zawnioskował,  aby  zwiększać
kwalifikacje pracowników Urzędu, przede wszystkim poprzez szkolenia. 

Pan Adam Burczy Radny Rady Miejskiej  w Osieku  zabierając głos powiedział,  że  jest
szereg dofinansowań w temacie dofinansowań stowarzyszeń. Wiele takich projektów przepadło, bo
nie miał się tym kto zająć. Kto jest odpowiedzialny, do kogo kierować takie osoby, które chciały by
taki projekt napisać. Kto, ze strony gminy ma obowiązek pomóc. 

Pan  Rafał  Łysiak  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Osiek  odpowiedział,  że  zainteresowane
stowarzyszenie może zawsze się kontaktować z nim i dalej  pokieruje.  Dodał,  że nie należy się
spodziewać, że będą to „masówki”. Będziemy wspierać stowarzyszenia.

Pan  Piotr  Baran  –  Radny Rady Miejskiej  w Osieku  zabierając  głos   podziękował  Pani
Kunowskiej za pomoc przy napisaniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. Dodał, że pracownik
godny polecenia.

Więcej nikt nie zabierał głosu.

Ad.7

W tym punkcie nikt nie zabierał głosu.

Ad.8

Pan Dariusz Sosnowski  – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Osieku zamknął obrady
Sesji.

Na tym protokół zakończono.

 Protokołowała:                                                                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

           /-/Barbara Gacoń                                                                    /-/  Dariusz Sosnowski
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