
P R O T O K Ó Ł  NR XV/12

z obrad XV Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 27 stycznia 2012 r 

Obrady XV Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 12.00.

W sesji uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Wójt Gminy – P. Piotr Błażejowski
2. Sekretarz Gminy – P. Henryka Grochoła
3. Skarbnik Gminy – P. Urszula Rakoczy
4. Sołtysi wsi 

Listy wymienionych wyżej osób stanowią  załączniki do protokołu.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Leon Myrdak, witając 
radnych, sołtysów wsi oraz zaproszonych gosci.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji bierze udział 15 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do przedłożonego radnym porządku obrad doszły 3 uchwały tj. :
-   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
    Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2012,

-   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację 
    zadania publicznego,

-   w sprawie udzielenia dotacji dla SP ZOZ w Sanoku



Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 
---------------------------------------------------------------------- 

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta   z pracy Urzędu w okresie między sesjami.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał: 

> w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2012 r przez Gminny Ośrodek 
             Pomocy Społecznej w Bukowsku projektu systemowego pt. „Czas na 
             aktywność w Gminie Bukowsko” w ramach Programu Operacyjnego 
             Kapitał Ludzki Priorytet VII „ Promocja Integracji Społecznej” 
             Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
             ośrodki pomocy społecznej”, 

> w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  
             w Woli Piotrowej,
   

 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2012,

 Uchwała Budżetowa Gminy Bukowsko na rok 2012,

          >  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na
              realizację zadania publicznego,

 w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sanoku,

 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bukowsko,

 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bukowsko na rok 2012,

>  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bukowsko
    na rok 2012.



7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

AD. 2

Do przedstawionego porządku obrad żadnych uwag nie zgłoszono.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”.

AD. 3 

Protokół z poprzedniej sesji był do wglądu radnych, żadnych uwag nie zgłoszono.
Protokół przyjęto jednogłośnie – 15 głosów „za”.

AD. 4 

Wójt Gminy Pan Piotr Błażejowski przestawił informację o pracy Urzędu 
w okresie między sesjami. Stanowią one  załączniki do niniejszego protokołu.
Ponadto poruszył następujące sprawy: 

- wyjazdu radnych i pracowników do Francji w m-cu wrześniu br,
- otrzymania środków na usuwanie skutków powodzi – droga do Tokarni i Zboisk,
- inwestycyjne – 2 lutego przetarg na „centra wsi”,
- zmian przepisów w sprawie odpadów komunalnych,
- boiska sportowego ORLIK,
- opieki zdrowotnej w ośrodku zdrowia w Bukowsku,
- oświaty – wynagrodzenia nauczycieli, koszt utrzymania 1 ucznia w szkole,
- wytypowania 3 ciągów dróg do remontu w ramach funduszu ochrony gruntów 
  rolnych,
- programu „Bezpieczne Boiska”
Do dwóch ostatnich spraw Wójt zwrócił się do radnych o opinie.



AD. 5 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie w następującym 
składzie :

1. P. Henryk Majka
2. P. Kazimierz Mazur
3. P. Stanisław Konik

Przewodniczącym komisji został P. Henryk Majka.

AD. 6-8 

Na wstępie Pan Przewodniczący Rady przedstawił procedurę podjęcia uchwały 
budżetowej, tj. :

- przedstawienie projektu uchwały ,
- odczytanie opinii RIO,
- odczytanie opinii Komisji Rozwoju i Rolnictwa,
- dyskusja,
- głosowanie.

Po posiedzeniu komisji został sporządzony protokół i zostały naniesione zmiany 
i poprawki do projektu budżetu.

Pani Skarbnik Urszula Rakoczy przedstawiła projekt uchwały budżetowej 
i poinformowała zebranych o stopniu zadłużenia gminy.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż należy zapomnieć o kredytowaniu, najpierw 
trzeba zobaczyć, jak będzie się rozwijać sytuacja gospodarcza gminy.

Nastepnie Pani Skarbnik odczytała Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej :

- Uchwała Nr IX/9/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r w sprawie projektu uchwały 
   budżetowej Gminy Bukowsko na 2012 r, 

- Uchwała Nr IX/6/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r w sprawie projektu uchwały 
  o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bukowsko,



- Uchwała Nr IX/5/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r w sprawie możliwości 
   sfinansowania deficytu budżetu Gminy Bukowsko na 2012 r.

We wszystkich sprawach wydano opinie pozytywne.

Opinię wszystkich komisji Rady Gminy do projektu budżetu przedstawił Pan 
Marcin Gorzkowski – wiceprzewodniczący rady.

AD. 6-8 

Dyskusję na temat projektu uchwały budżetowej otworzył Pan Przewodniczący 
Leon Myrdak stwierdzając, iż po analizie i dyskusjach projekt budżetu jest 
prorozwojowy, optymalny na jaki nas stać.
Natomiast kwestie oświatowe poddane będą dalszym dyskusjom i analizom .

P. Henryk Majka
Poruszył sprawę przekazania środków w wysokości 160 tys. zł na dokończenie 
Orlika, zaznaczając , iż przy omawianiu budżetu wzięte już  zostało z Nowotańca 
60 tys. zł.
Wójt udzielił odpowiedzi, że potrzeba jeszcze 160 tys. zł na przełożenie gazu 
i wody. Składa się na tą kwotę 60 tys. z Nowotańca i dołożone zostało 100 tys. zł.

P. Jarosław Adamski
Stwierdził, iż należy szukać oszczędności poprzez zmniejszenie wydatków 
w administracji.

Pan Przewodniczący poprosił o konkretne wskazanie, skąd wziąć środki i gdzie je 
dołożyć.
Dodał, iż Rada Gminy nie może ingerować w kwestie pracownicze, które wynikają 
z przepisów prawnych.
Obsada pracownicza w Gminie Bukowsko w porównaniu do innych jednostek nie 
jest za duża.

Pan Wójt wtrącił, iż budżet jest sprawą otwartą i zmiany będą czynione przez cały 
rok. 

Następnie Pan Leon Myrdak zwrócił się do Pana Adamskiego o uściślenie 
wypowiedzi.



Pan Adamski poruszył sprawę zadłużenia gminy. 

Pani Skarbnik poinformowała, iż w chwili obecnej % zadłużenia jest bezpieczny 
i wynosi 26%.

Pan Myrdak zapewnił, iż rada będzie czuwać i na pewno nie pozwoli na 
zadłużenie gminy w granicach 53%.

P. Stanisław Pituch
Każda dotacja pociąga nas do zadłużenia, będziemy żyć z kredytu, bo nie mamy 
własnych środków.

P. Leon Myrdak
Musimy przyhamować pęd inwestycyjny, bo nie damy rady tego zrealizować.

P. Stanisław Pituch
Stwierdził, że nie można hamować inwestycji, tylko     należy poszukać 
oszczędności w wydatkach.

P. Leon Myrdak
Mamy określone dochody, w związku z czym nie możemy realizować dużo zadań 
inwestycyjnych.

P. Stanisław Pituch
Zapytał, dlaczego nie podjęto działań oszczędnościowych w oświacie 
i w administracji.

Pan Wójt przedstawił sytuację kadr w Urzędzie. Poinformował, iż odeszli 
pracownicy na emeryturę i nie zostali przyjęci nowi pracownicy na ich miejsce.

Do dyskusji włączyła się P. Henryka Grochoła, twierdząc iż w USC zachodzi 
konieczność zatrudnienia pracownika (z-cy kierownika USC), chociażby na ½ 
etatu. W sytuacji, gdy Wójt będzie nieobecny w Urzędzie, a pracownik 
wykonujący zadania USC  będzie np. na chorobowym, czy opiece nad dzieckiem – 
wystąpi problem podpisania dokumentów ( aktów stanu cywilnego).



P. Dominik Wyciszkiewicz
Na posiedzeniu komisji  dyskutowano w sprawie bibliotek, jednak temat nie został 
dokończony. Należy się zastanowić ,co z nimi zrobić , bo jest to koszt roczny 210 
tys. zł.

P. Stanisław Pituch
Poparł stanowisko P. Wyciszkiewicza, twierdząc, iż jest to duży wydatek dla 
gminy.

P. Leon Myrdak
Należy sprawdzić funkcjonowanie bibliotek. Rada Gminy nie chce likwidować 
bibliotek, ewentualnie zmniejszyć etatowo. Można to zrobić w dowolnym czasie.

P. Maria Kowalczyk
Wnioskuje o remont budynku ujęcia wody w Nagórzanach.

P. Myrdak w odpowiedzi poinformował, iż jest perspektywa budowy nowego 
obiektu nie z gminnych środków. W związku z czym należy poczekać z tą sprawą.

Po zakończeniu dyskusji Pan Henryk Majka odczytał projekt uchwały budżetowej 
na 2012 rok.

Uchwała Nr XV/99/2012  -  Uchwała Budżetowa Gminy Bukowsko na rok 
2012 została podjęta wynikiem głosowania 12 głosów „za”, 3 głosy 
„wstrzymujące”.

Wójt podziękował radnym za podjęcie uchwały budżetowej na 2012 rok.
Następnie wnioskował o podjęcie kolejnych projektów uchwał.

Omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez GOPS 
projektu „Czas na aktywność w Gminie Bukowsko”.

Treść uchwały przeczytał Pan Henryk Majka.

W dyskusji na temat niniejszej uchwały P. Majka zadał pytanie, na co 
przeznaczone będą środki w kwocie 134 tys. zl.



Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, informując, iż środki będą przeznaczone na 
szkolenia, wynagrodzenie osoby szkolącej, żywienie i inne wydatki z tym 
związane.
Projekt przeznaczony jest dla osób pozostających długo bez pracy.

P. Pituch zapytał, czy już zamknięta jest lista uczestników.

Pan Wójt odpowiedział, iż rekrutacja osób odbędzie się po podjęciu uchwały.

Szczegółowych informacji na ten temat udzieliła Pani Urszula Rakoczy – Skarbnik 
Gminy.

Uchwała Nr XV/96/12 w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2012 r przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku projektu systemowego Pt, „ 
Czas na aktywność w Gminie Bukowsko ….” Została podjęta następująco:
13 głosów „za”, 2 głosy „ wstrzymujące”

Kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonej w Woli Piotrowej.

Projekt uchwały przedstawił Pan Henryk Majka.

Wójt wyjaśnił radnym, iż chodzi tu o działkę, na której usytuowana jest 
oczyszczalnia ścieków. Jej właścicielem jest Pan Piotr Wisełka, który chce za nią 
od gminy 20 tys. zł.

Pan Jan Hołomek radny i sołtys wsi Wola Piotrowa przedstawił temat oczyszczalni 
od początku realizacji  inwestycji tj. od 12 lat. Były zamiany gruntów, były 
sprzeciwy mieszkańców . Wcześniej właścicielem tej działki był Pan Jerzy 
Wisełka, później przekazał ją synowi Piotrowi. Syn zaczął stawiać warunki i w tej 
chwili nie ma innego wyjścia, jak tylko zakupić tę działkę.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy w obradach. 

Po przerwie i dodatkowych wyjaśnieniach Wójta przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XV/97/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonej w Woli Piotrowej została podjęta w następujący sposób:
12 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące” 



Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówił krótko Wójt P. Piotr 
Błażejowski.

Pan Tadeusz Glisciak złożył propozycje, by w dalszym ciągu zachować zasadę 
dopłaty 4 zł/1 mieszkańca.

Pan Leon Myrdak wnioskował, by inwestować w dzieci w wieku 7 – 10 lat.

Na sesję został poproszony Pan Henryk Pałuk – pełnomocnik ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych, który szczegółowo omówił Program. 
Nową rzeczą jaka pojawiła się w Programie jest zatrudnienie instruktora karate 
przy szkole w Bukowsku. Pan Pałuk stwierdził, iż nie jest to takie proste  i ma 
pewne wątpliwości w tym zakresie.

Dodatkowych wyjaśnień odnośnie ujęcia instruktora w Programie udzielił Pan 
Leon Myrdak. Zapis ten jest niezbędny dla komisji i stwarza możliwość do 
rozpatrywania pism w tej sprawie  (np. pism od rodziców ).

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 

P. Glisciak – utrzymać zasady dofinansowania sołtysów.

P. Wojciech Ambicki – poinformował, że wpłynęło od rodziców 45 wniosków, 
których dzieci są chętne do chodzenia na zajęcia karate. Z tego wynika, iż jest duże 
zainteresowanie tą sprawą.

Projekt niniejszej uchwały przedstawił P. Henryk Majka.

Uchwała Nr XV/98/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 
2012 została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za” 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sanockiego 
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Pisarowce – Nowotaniec 
omówił Pan Przewodniczący Rady Gminy.
Poinformował, iż jest to uchwała intencyjna, która potwierdza wolę wsparcia przez 
gminę projektu. Zwrócił się do  radnych o podjęcie tej uchwały.



Dodatkowych informacji na temat uchwały udzieliła Pani Skarbnik – Urszula 
Rakoczy.

Dyskusji na temat niniejszej uchwały nie było

Treść uchwały odczytał Pan Henryk Majka i przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XV/100/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Sanockiego na realizację zadania publicznego została podjęta jednogłośnie – 
15 głosów „za”. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla SPZOZ z przeznaczeniem na 
wsparcie Poradni Leczenia Uzależnień omówiła Pani Urszula Rakoczy. 

Uchwałę odczytał Pan Henryk Majka.

Dyskusji brak.

Uchwała Nr XV/101/12 w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku została podjęta 
jednogłośnie – 15 głosów „za”.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
przedstawiła Pani Skarbnik – Urszula Rakoczy.
Wyjaśniła, że każda zmiana w budżecie ma konsekwencje w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej.

Projekt uchwały odczytał P. Majka, dyskusji na temat uchwały nie było.

Uchwała Nr XV/102/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2012 przedstawił Pan 
Leon Myrdak.

Pan Henryk Majka odczytał treść uchwały, dyskusji brak.



Uchwała Nr XV/103/12 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy 
Bukowsko na rok2012 została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy 
przedstawił Pan Leon Myrdak.

Projekt uchwały został odczytany przez Pana Henryka Majkę.

Dyskusji – brak.

Uchwała Nr XV/104/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady 
Gminy Bukowsko na rok 2012  została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

AD. 9 

W punkcie „Interpelacje i zapytania” głos zabrali: 

P. Stanisław Maczużak
Zapytał, czy sekcja karate ma ograniczoną liczbę osób.

Odpowiedział P. Myrdak, iż stać nas na jedną grupę od 15 do 20 osób.
Kwota dofinansowania pokryje wynagrodzenie instruktora, częściowo 
wynagrodzenie i  sprzęt pokryją rodzice.
Kto będzie w grupie zależy od instruktora, on nikogo nie odrzuca.
Informacje na temat zajęć zostały przekazane do wszystkich szkół, nna tie ma 
ograniczenia do szkoły w Bukowsku.
Obawy Pana Henryka Pałuka zostały wyjaśnione przez Pana Przewodniczącego 
poprzez kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą tego typu zajęcia. 

P. Henryk Majka
Zapytał, ile kosztuje 1 godzina zajęć.

Pan Myrdak udzielił informacji, iż odpłatność rodziców wynosi 15 zł 
miesięcznie.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu 1 godzinę. Będzie jedna grupa 
treningowa.

P. Stanisław Pituch
Poruszył sprawę P. doktora Lorenca.



P. Leon Myrdak wyjaśnił sprawę  oraz poinformował zebranych, że Pan Lorenc 
ponosi koszty wyposażenia w ośrodku w 100 % z własnych środków.
Nadmienił również, iż na niektóre fakty miały wpływ zmienione przepisy   
w zakresie lecznictwa od m-ca lipca.

P. Stanisław Pituch
Poprosił o wyjaśnienie sprawy oświetlenia ulicznego, które świeciło się przez całą 
noc w okresie świat Bożego Narodzenia.

Głos zabrał Pan Wójt Piotr Błażejowski informując, iż krążyły plotki na temat 
P. Lorenców, jednak wszystko zostało już wyjaśnione.  

Następnie udzielił informacji na temat oświetlenia ulicznego. Nikt z gminy nie 
zlecał całonocnego oświetlenia w okresie świąt. .Zakład Energetyczny twierdzi, że 
była to wina pilota. Sprawa ta zostanie rozstrzygnięta.
Mieszkańcy wsi proponują, by zlikwidować świecenie rano i w święta.

Pan Leon Myrdak stwierdził, iż oświetlenie jest potrzebne, lecz ma się świecić 
wtedy, kiedy trzeba.

Wójt zwrócił się do radnych o przegłosowanie, czy ma się świecić rano i w jakich 
godzinach.
Po dyskusji wybrano wariant następujący : ma się świecić przez pół roku w 
godzinach od 5.35 do 6.15. 
„Za” przestawionym wariantem było 7 głosów,  6 głosów „przeciw”, 2 głosy 
„wstrzymujące” .

P. Wojciech Ambicki
Były wnioski od ludzi w ubiegłym roku, żeby lampy się świeciły. W tej chwili 
będą niezadowoleni z faktu zlikwidowania oświetlenia.
Może w chwili obecnej nie jeździ dużo osób autobusami, ale w związku ze 
wzrostem cen ropy, większość ludzi przerzuci się na jazdę autobusem i należałoby 
oświetlić drogi. Nie wszędzie są chodniki i jest bezpiecznie. Trudno się poruszać , 
gdy jest ograniczona widoczność.
Zaproponował , by lampy świeciły się wieczorem do godz. 22.00.

P. Maria Kowalczyk
Proponowała, by w okresie letnim świeciło się krócej a porą zimową dłużej.



W kwestii tej odbyło się głosowanie.
Za tym, by światło świeciło się do godz. 22.00  głosowało 11 radnych, 1 radny był 
„przeciw”, 3 radnych „wstrzymało” się od głosu.

W dalszej części obrad Wójt przedstawił temat wyjazdu do Francji, z prośbą 
o podjęcie decyzji w tej sprawie.

Przeprowadzone zostało głosowanie:

Za wyjazdem głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Następną sprawą, jaką poruszył Wójt to sprawa Klubu STAL, który zwrócił się 
z wnioskiem o obniżkę z 3% do 1% odpłatności z tytułu użytkowania wieczystego.
Problem ten był dyskutowany na posiedzeniu komisji i stanowisko członków 
komisji było negatywne.

W sprawie tej zostało przeprowadzone głosowanie:
Wszyscy radni byli za utrzymaniem stawki 3 %.

Ponadto Wójt poinformował zebranych, że Klub zrobił sobie wycenę działki na 
wartość 1.144.521 zł, natomiast gmina ma wycenę sporządzoną przez biegłego 
rzeczoznawcę na kwotę 1.672.948 zł.
3% odpłatności w tej chwili wynosi 50 tys. zł, natomiast wg ich wyceny byłoby 34 
tys. zł, co daje 16 tys. zł różnicy w podatku.

W związku z powyższym będzie wysłana decyzja negatywna w tej sprawie.
Wszyscy radni głosowali za podtrzymaniem tego stanowiska.

Kolejna sprawa dotyczy dróg, mianowicie należy wytypować 3 ciągi dróg do 
remontu, których wartość remontu wynosiłaby 120 – 150 tys. zł.

W wyniku dyskusji wytypowano następujące drogi:

- droga Nagórzany Pańska Góra ( połączyć z wiatrakami) – zgłosił P. Majka 
   Henryk

- droga „na horb” pod Łan ( przed Wygnanką) – zgłosił P. Mazur Kazimierz 

- droga koło Sternika – zgłosił P. Pituch  Stanisław



P. Maria Kowalczyk
Popiera wniosek P. Majki i dodaje drogę do ujęcia wody 

P. Leon Myrdak
Odnośnie drogi zgłoszonej przez Pana Majkę należy się zastanowić, ponieważ tam 
mają powstać turbiny wiatrowe i droga może być zniszczona.

P. Marian Sołtys
Powinna być zrobiona droga w Woli Sękowej, która jest droga skrótową do Małej 
Woli.

P. Jan Hołomek
Zaproponował, by wytypować z każdego okręgu tj. Pobiedna, Bukowska
i Nowotańca po jednej drodze.

Zgodnie z sugestią P. Hołomka wytypowano następujące drogi:

1) Pobiedno – droga „za Szelką”
2) Bukowsko- droga koło Klimków do drugiego potoku, niezbędna dla 

rolników z górnej części Bukowska,
3) Nadolany – droga „na horb”.

Pan Wójt zwrócił się do radnych o podjecie decyzji co będzie robione w ramach 
programu „Bezpieczne boisko”

P. Czesław Kowalik zawnioskował remont płyty boiska w Bukowsku.

Podczas głosowania wszyscy radni byli za przedstawionym wnioskiem.

P. Dominik Wyciszkiewicz
Zapytał , kiedy zaczną się dyskusje na temat dowożenia dzieci w Bukowsku.

Stosownej odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, stwierdzając, że należy sporządzić 
analizę kosztów. 

P. Czesław Kowalik
Proponuje, by nie sprzedawać BUS-a , ponieważ będzie on wykorzystany do 
przewozu zawodników oraz na inne wyjazdy szkolne.
 



P. Maria Kowalczyk
Należy wykonać remont przepustu na drodze koło Kindlarskiego (jest pęknięty ).
Wskazanym  byłoby  wymienić cały mostek.

P. Henryk Majka
Zabrał głos w sprawie drogi, o której mówiła  P. Kowalczyk. Uważa, że należałoby 
zwrócić się o wsparcie finansowe do Mleczarni, ponieważ ich samochody niszczą 
ten mostek.

P. Stanisław Maczużak
Pan Fedak nie posypuje drogi, jest bardzo ślisko

P. Kazimierz Mazur
Wykonawcy tłumaczą się, że oni mają odśnieżać, a nie posypywać.

P. Jan Hołomek
Stwierdził, że Pan Fedak dobrze odśnieża i na jego interwencję posypał drogę.

P. Leon Myrdak
Powiadomił wszystkich o tym, że do Rady Gminy wpłynęła korespondencja 
z Gminnej Spółdzielni w Bukowsku z podpisami pozostałych właścicieli sklepów 
oraz GS-u w Nowotańcu  w sprawie nielegalnego handlu ulicznego.
Stwierdził, iż po zapoznaniu się z tą sprawą, w większości przypadków handel 
prowadzony jest na prywatnych posesjach, a nie na drogach i nie ma podstaw do 
ukarania podmiotu handlującego przez Policję. Handel prowadzony jest z kasą 
fiskalną.

P. Stanisław Konik
Twierdzi, że handel odbywa się na drodze gminnej i powiatowej.

P. Leon Myrdak
W takim przypadku należy powiadomić Policję.

P. Wójt Piotr Błażejowski
W sytuacji, gdy zabronimy tego typu handlu, możemy spodziewać się ludzi na 
następnej sesji.
Kupujący twierdzą, że pieczywo jest tańsze i lepszej jakości jak w GS-ie 
w Bukowsku



P. Henryk Majka
Samochód jedzie, daje sygnał, wjeżdża na prywatną posesję o określonej godzinie. 
Ludzie zbierają się i dokonują zakupów.
Nie można ludziom utrudnić tego typu handlu, a szczególnie osobom starszym 
i niedołężnym.

P. Leon Myrdak
Przygotuje wszystkim zainteresowanym odpowiedź w tej sprawie.

AD. 10 

W „wolnych wnioskach” głos zabrali:

P. Jan Orybkiewicz – sołtys wsi Nagórzany
W Nagórzanach mieszkańcy sami odśnieżają chodniki, a w Nowotańcu nie można 
przejść chodnikiem.

P. Jan Hołomek – radny i sołtys wsi Wola Piotrowa
Zapytał, czy Pan Mszanecki będzie  dalej przyjmował w ośrodku zdrowia.

Odpowiedział Pan Wójt, iż jest to cały czas sprawa płynna.

P. Jarosław Adamski – radny
Jakie podatki będą płacone od wiatraków.

Odpowiedziała Pani Skarbnik -  jak złożą deklaracje to dopiero wtedy będziemy 
mieć wiedzę na temat wysokości podatków.

P. Stanisław Maczużak – radny
Poruszył sprawę braku wody, a w przygotowaniu jest inwestycja kanalizacji.

Wójt wyjaśnił, iż jeszcze nie wie, jak to będzie wyglądało.

P. Tadeusz Glisciak – radny i sołtys wsi Wolica
W nawiązaniu do wypowiedzi P. Maczużaka stwierdził, że przed realizacją 
kanalizacji należałoby wybudować wodociąg.



P. Wojciech Ambicki – radny
Przekazał Wójtowi zdjęcia rzeki, która mogłaby zasilić ujęcie w Pobiednie.
Zwrócił się o złożenie wniosku do RZGGW o oczyszczenie rzeki i umocnienie 
brzegów koło Pana Zadylaka Kazimierza.
Ponadto poruszył sprawę szukania oszczędności w budżecie gminy poprzez:

 analizę zatrudnienia w bibliotekach,
 analizę kosztów dowożenia dzieci w szkole w Bukowsku oraz 

Nowotańcu,
 racjonalizację zatrudnienia w gminie i szkołach.

Przedstawił problem niskich zarobków pracowników obsługi w szkołach 
i przedszkolach.

Wójt wyjaśnił, że wynagrodzenie dla w/w określa dyrektor szkoły czy przedszkola.

Państwo Lorencowie zwrócili się z prośbą o zwolnienie ich z czynszu, ponieważ 
chcieliby rozbudować z własnych środków ośrodek zdrowia w Pobiednie 
tworząc dodatkowe pomieszczenie na gabinet.

W nawiązaniu do powyższego Pan Jarosław Adamski wyjaśnił, że tam spotyka 
się młodzież i nie można młodzieży pozbawiać możliwości spotykania się, chyba 
że wygospodaruje się dla nich inne pomieszczenie.

P. Zbigniew Jakubowski – sołtys wsi Nadolany
Zgłosił, że naprzeciwko szkoły jest uszkodzony mostek i należy go wyremontować 
przed remontem drogi Pisarowce- Nowotaniec.
Należy także zaapelować do rolników, by nie wywozili obornika w czasie, gdy jest 
mokro, bo niszczą  się drogi i robią koleiny.

AD. 11

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Leon 
Myrdak zamknął XV Sesję Rady Gminy Bukowsko.

Protokołowała; H. Grochoła

 

 


