
PROTOKÓŁ  Nr XXIII/12

z obrad Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej  dnia 27 sierpnia 2012 r

Obrady XXIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu 
Gminy  w godzinach od 8.00 do 10.50.

W sesji uczestniczyli radni zgodnie z załączoną do protokołu 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.
5. P. Halina Bończak i Robert Bończak

Listy obecności w/w stanowią załączniki do protokołu.

Otwarcia sesji dokonał Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy, witając 
wszystkich zebranych.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji bierze udział 11 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił porządek obrad:

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

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Bukowsko,

               >   w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok,
 w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Bukowsku realizacji zadania administracji publicznej w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

               >   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
                    Bukowsko

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w miejscowości Nowotaniec.

      



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

Uwag do proponowanego porządku obrad nie wniesiono i przyjęto jednogłośnie – 
11 głosów „za”.

AD. 2 

Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag w głosowaniu – 12 głosów „za”
( w tym czasie na sesję przybyła Pani Maria Kowalczyk, w związku z czym jest 12 
głosów).

AD. 3 

Wójt przedstawił informację na temat pracy Urzędu i poruszył następujące sprawy: 

 ogrodzenie szkoły w Bukowsku,
 starania o uzyskanie środków na wykonanie elewacji szkoły w Pobiednie,
 przetarg na dowożenie dzieci do szkoły w Bukowsku,
 prace związane z likwidacja ZEAS-u,
 urlopy nauczycieli na poratowanie zdrowia,
 przetarg na remont dróg z FOGR-u ( droga w Bukowsku, Nadolanach 
     i Pobiednie ),
>   rozgraniczenia na drogach,
>   wniosek na „odnowę wsi” – zadania dodatkowe,
>   remont ujęcia wody w Zagórzanach,
>   możliwość pozyskania 2 mostów 22-metrowych ( z Elbląga),
>   uchwały Rad Sołeckich w sprawie przekazania dróg dla Nadleśnictwa.

AD. 4

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie ( 12 głosów „za” ) 
w następującym składzie: 

1. P. Tadeusz Gliściak
2. P. Czesław Kowalik
3. P. Henryk Majka 

Przewodniczącym komisji został wybrany Pan Henryk Majka.

 



AD. 5-7

1 Projekt uchwały Nr XXIII/135/12 dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej omówiła Pani Skarbnik Urszula Rakoczy. Poinformowała radnych, 
iż zmiana dotyczy projektu e –Pseap.

Treść uchwały odczytał Pan Henryka Majka, dyskusji na temat uchwały nie było, 
przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XXIII/135/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko została podjęta 
jednogłośnie – 12 głosów „za”.

2. Projekt uchwały Nr  XXIII/136/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego omówiła Pani Skarbnik, stwierdzając, iż jest ona konsekwencją 
uchwały budżetowej.
Pan Wójt uzupełnił, że kredyt w kwocie 2.500 tys. zł przeznaczony będzie na 
sfinansowanie deficytu budżetowego.

Pan Henryk Majka odczytał uchwałę i przystapiono do dyskusji.
Jako pierwszy głos zabrał radny P. Jarosław Adamski. Proponuje, by zastanowić 
się nad tym kredytem, ponieważ są bardzo duże odsetki.

Pani Urszula Rakoczy udzielił informacji na temat obecnie zaciagnietych 
kredytów.

W nawiązaniu do wypowiedzi pana Adamskiego Pan Leon Myrdak stwierdził, 
iż można przyjąć taką formułę, że dochody, które uzyskuje gmina rozdysponować 
i nie robić nic, tylko administrować. Jak wejdzie do realizacji kanalizacja, to 
w takim przypadku nie zrobimy nic. Takie działanie ograniczy wykonanie 
jakichkolwiek inwestycji.
W związku z tym kredyt ten jest niezbędny do wykonania zadań inwestycyjnych.

W dalszej dyskusji głos zabrał Pan Stanisław Pituch, stwierdzając, że nie są 
uzgadniane wszystkie zadania inwestycyjne z komisją rewizyjną. Podał za przykład 
remont gminy. 
Pan Przewodniczący Leon Myrdak odpowiedział, iż zadanie to było ustalone już 
wcześniej.
Pani Skarbnik poinformowała, że na prace remontowe gminy założone było 150 
tys. zł, , z których 30 tys. zł przeznaczono na zakup samochodu. W efekcie zostało 
120 tys. zł , z których niewiele zostało wykorzystane. Nastepnie wyjaśniła sprawę 
obciążenia budżetu kredytami. Dodała również, że można zmienić uchwałę, jeżeli 
Rada Gminy tak zdecyduje. 



Pan Myrdak stwierdził, że by pozyskać środki z zewnątrz, gmina musi mieć 
zabezpieczone środki własne.
Pan Piotr Błażejowski – wójt poinformował, iż    koniecznym jest zbicie balkonu 
na budynku Urzędu Gminy, bo odpadają płytki, co może być niebezpieczne dla 
ludzi. Dodał , że należy  zadbać tez o budynek urzędu.

Pan Myrdak omówił sprawę działań oszczędnościowych, np. w dowożeniu dzieci
do szkół w Bukowsku i Pobiednie.

Nastepnie Pan Adamski Jarosław stwierdził, że poszliśmy dobrą   , poszukaliśmy 
oszczędności w śmieciach, dowożeniu, należy się zastanowić nad oszczędnościami 
w administracji, w szkołach. Jeżeli zaciągamy kredyty, to trzeba wiedzieć, że 
należy je spłacać.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że wskaźnik zadłużenia jest pod kontrolą i w chwili 
obecnej jest na poziomie bezpiecznym.

Po dyskusji poddano projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr XXIII/136/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
została podjęta przy 10 głosach „za” i 2 „wstrzymujących”.
 
3. Projekt uchwały Nr XXIII/137/12 dotyczący zmian w uchwale budżetowej 
omówiła Pani Skarbnik, które dotyczą wsparcia nauki języka angielskiego  oraz 
zagospodarowanie centrum wsi.

Treść uchwały została odczytana, dyskusji nie było, przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XXIII/137/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r 
została podjęta przy 11 głosach ”za” i 1 głosie „wstrzymującym”.

4. Projekt uchwały Nr XXIII/138/12 omówił Wójt P. Piotr Błażejowski. Uchwałą 
tą powierza się zadania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej dotyczące 
wspierania rodzin i pieczy zastępczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pan Henryk Majka zapoznał radnych z treścią uchwały, dyskusji brak, przystapiono 
do podjęcia uchwały.

Uchwała Nr XXIII/138/12 w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Bukowsku zadania administracji publicznej w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej została podjęta jednogłośnie – 
12 głosów „za”. 



5. Projekt uchwały Nr XXIII/139/12 omówiła Pani Skarbnik. Uchwała ta jest 
konsekwencją wcześniej podjętej uchwały i dotyczy zadania „odnowa i Rozwój 
Wsi” – zwiększenia zakresu prowadzonych robót związanych z brukowaniem 
placów i dróg oraz przepustu rurowego pod drogą.
Uchwała została odczytana. Dyskusji nie było , przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XXIII/139/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym”.    

6. Projekt uchwały Nr XXIII/140/12 przedstawił Pan Wójt. Pan Dariusz Hanus 
z Bukowska chce zakupić działkę na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości położonej w Nowotańcu.

Treść uchwały odczytał P. Henryk Majka, dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIII/140/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Nowotaniec została 
podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.

Pan Przewodniczący podziękował Komisji Uchwał i Wniosków za pracę.

AD. 8 

W punkcie „interpelacje i zapytania” głos zabrali:

Pan Myrdak Leon –Przewodniczący Rady Gminy
Ksiądz Proboszcz z Bukowska złożył wniosek do Rady Gminy o zamontowanie 
luster przy wyjeździe między kościołem a pocztą, ponieważ jest tam bardzo 
niebezpiecznie. Nie dotyczy to plebanii, ale osób korzystających z poczty.
Złożony wniosek uznaje za zasadny i należy w tym kierunku podjąć działania.

Następna sprawa – to brak barierek przy głównym wejściu do kościoła. Jest to 
sprawa Wojewódzkiego Zarządu Dróg, administratora drogi, gdzie należy 
monitować o wykonanie tych barierek.

Wójt odniósł się do w/w spraw i stwierdził, iż należy skontaktować się z Panem 
Szparą, reprezentującym Wojewódzki Zarząd Dróg w obu sprawach.

Wójt zastanawia się, czy nie rozwiązać tej sprawy inaczej. Należałoby dogadać się 
z Bankiem Spółdzielczym, wykonać zjazd koło banku przy murze kościelnym, 
i wówczas nie byłoby zejścia na drogę główną.



Pan Jarosław Adamski – radny

Poruszył sprawę przejścia dla pieszych koło szkoły w Pobiednie, oraz brak 
opiekuna do przeprowadzania dzieci. Wnioskuje o dopilnowanie chodnika.

Wójt poinformował radnego, że w realizacji jest dokumentacja.
Pan Adamski podkreślił, że najważniejsze jest przejście dla pieszych, ponieważ 
doszło do kolejnego wypadku. Proponuje przeprowadzić w tej sprawie rozmowę 
z powiatem.

Pan Myrdak stwierdził, iż wypadek ten nie ma nic wspólnego ze szkołą, z jakością 
drogi, tylko z brawurą.
Dodał, że przy każdej inwestycji pojawiają się roboty dodatkowe i to kosztuje.
Radni pytają, gdzie są pieniądze. W związku z tym proponuje, by radni  zapoznali 
się z tymi kosztami.

Pan Henryk Majka – radny
Przedstawił problem dróg asfaltowych wewnętrznych w miejscowościach po 
stronie Nowotańca. Są bardzo zniszczone, idzie zima i należałoby ratować te drogi, 
bo dziury będą się powiększać.

Nawiązując do wypowiedzi Pana Majki, Pan Przewodniczący stwierdził, że łatanie 
smołówką nie ma sensu, bo to jest na chwilę. Najlepszym rozwiązaniem jest 
wycięcie zniszczonego asfaltu i położenie nowego. Zrobi się mniej, ale zaraz do 
tego nie wrócimy.

Pani Maria Kowalczyk – radna
Zwróciła się z prośbą w imieniu Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Nagórzany 
odnośnie drogi na „Miklaszki”. Trzeba tam zrobić 200 m asfaltu, koszt około 40 
tys. zł. Kwotę 30 tys. zł wieś ma, brakuje około 8 tys. zł. Nie są w stanie sami tego 
zrobić.
Powstały tam nowe domy i mieszkańcy zgłaszają, że nie ma ani drogi, ani 
oświetlenia.

Wójt poinformował, iż nic nie można obiecać, bo nie ma pieniędzy. Są odcinki 
dróg bardzo zniszczone, które muszą być zrobione, a środki na ten cel są 
w wysokości 40 tys. zł.

Pan Leon Myrdak poinformował, iż kredyt, w sprawie którego była podejmowana 
uchwała  będzie do dyspozycji dopiero w grudniu, a nie teraz.

Pan Jan Hołomek - radny
Przypomniał o niedokończonej inwestycji kanalizacji, mianowicie koło jednej 
oczyszczalni jest do przesunięcia mostek, jest błoto, przy drugiej nie utwardzona 
droga. 



Trzeba to koniecznie zrobić, bo jest to zapisane w umowie i jest to nie 
w  porządku w stosunku  do Pana Śliwki.

Pan Wójt przeprosił, że zapomniał o tej sprawie.

AD. 9 

 W „Wolnych wnioskach” jako pierwszy głos zabrał sołtys wsi Nadolany Pan 
Zbigniew Jakubowski. Poruszył sprawę elewacji na budynku Domu Strażaka 
w Nadolanach. Farba jest słaba, nie trzyma się, szczególnie czerwona.
Stwierdził, że lepiej było zrobić tynk trwały akrylowy.

Poza tym, 1/3 szamba przysypana była ziemią ( 1 komora ) i trzeba był nająć 
koparkę.

Pan Stanisław Krzywiński – sołtys wsi Tokarnia.
Zgłosił konieczność wykonania remontu przepustu koło P. Czatajłów. 
Nadleśnictwo obiecało poprawić przepust, ale do tej pory nic nie zrobili.

Pani Halina Bończak 

Twierdzi, że sprawa jej powinna być załatwiona w gminie przez Wójta, a nie przez 
Radę Gminy. Minął miesiąc i chce wiedzieć , co w tej sprawie zostało załatwione.
Głos zabrał Wójt  i przedstawił treść pism, jakie zostały sporządzone w sprawie 
P. Haliny i Roberta Bończak oraz P. Kopczyków ( decyzja Wójta, odwołanie 
P. Kopczyków,  odwołanie P. Bończaków ) i odniósł się do tych dokumentów.
Stwierdził, iż zgodnie z tym co P. Bończakowie chcieli została wydana decyzja, 
zostały złożone odwołania obu stron do SKO. Na ostatniej sesji Pani Bończak 
twierdziła, że chodzi tylko o wydanie decyzji, żeby mieli od czego się odwołać.

Pani Halina Bończak poinformowała, że złożyła w Urzędzie Gminy pismo- 
sprostowanie,  ponieważ prawnik pomylił się używając słowa    „natychmiastowe” 
zamiast „niezwłocznie”, a według niej  jest to wielka różnica.

Następnie stwierdziła, że Wójt poruszył całkiem inną sprawę, a nie to, co oni chcą 
już od roku załatwić. Im chodziło tylko o podniesienie drogi. Była podpisana ugoda 
i w tej sprawie powinna być wydana decyzja. O to właśnie cały czas chodzi Pani 
Halinie Bończak i jej synowi Robertowi. 

Po obszernej dyskusji Pan Wójt stwierdził, iż należy wysłać do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Krośnie wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy.
Pan Leon Myrdak poparł wniosek Pana Wójta i zwrócił się do Pani Bończak 
o przedstawienie wniosków.



Pani Halina Bończak stwierdziła, iż nie powinni być na  sesji z tą sprawą, powinien 
załatwić to Wójt.

Pan Robert Bończak oświadczył, że składa skargę na Wójta i pracownika Urzędu 
( nie wskazał imienne którego ).

Pan Przewodniczący zwrócił się z kolei do Pana Bończaka o złożenie skargi w 
formie pisemnej. Pan Bończak odpowiedział, iż to uczyni.

Pełna treść wypowiedzi dotyczącej sprawy Państwa Bończaków stanowi nagranie 
na płycie załączone do protokołu.

AD. 10

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  zamknął XXIII sesję 
Rady Gminy Bukowsko.


