
PROTOKÓŁ  Nr XXIV/12 

z obrad XXIV sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 15 października 2012 r.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 12.20.

W sesji uczestniczyli radni wg załączonej listy 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. Senator RP – P. Andrzej Matusiewicz
6. Pani Halina Bończak

Listy obecności w/w stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy.
Powitał wszystkich zebranych, informując, iż na obecnej sesji mamy zaszczyt 
gościć Senatora RP Pana Andrzeja Matusiewicza.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie poddał propozycję, by sesja składała się z dwóch części: 

I cz.   1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
          2. Informacja Wójta z prac między sesjami.
          3. Wystąpienie Pana Andrzeja Matusiewicza senatora RP  połączone 
              z panelem dyskusyjnym i zapytaniami. 

Przerwa.

II cz.  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
          5. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał.
          6. Dyskusja.
          7. Podjęcie uchwał:
              > w sprawie podziału Gminy Bukowsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
                 granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
                 wyborczym,



 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bukowsko z dnia 31 marca 
2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, 
szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich , 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych zamieszkałych na terenie Gminy Bukowsko,

 w sprawie uchylenia uchwały Nr  XV/101/12 w sprawie udzielenia 
dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Sanoku,

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok  ( 4 uchwały ),
 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w 

miejscowości Pobiedno,
 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu w budynku Nr 291 

położonym w miejscowości Bukowsko w trybie bezprzetargowym,
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bukowsko,

         8. Interpelacje i zapytania.
         9. Wolne wnioski.
        10. Zamknięcie sesji.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

AD. I.1

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie

Pan Stanisław Pituch zapytał, dlaczego protokół nie ukazał się w Internecie.

Pan Myrdak wyjaśnił, iż dopiero po zatwierdzeniu przez Radę Gminy protokół 
zostanie zamieszczony w BIP –ie.

AD. I.2

W związku z uczestniczeniem Pana Senatora Andrzeja Matusiewicza w sesji Pan 
Wójt na wstępie przedstawił charakterystykę Gminy Bukowsko. 
Następnie przekazał sprawozdanie z działalności między sesyjnej , jak również 
korzystając z obecności senatora przedstawił dokonania władz gminnych  oraz 
potrzeby jednostki. Szczególnie zwrócił uwagę na to, że samorządy są obciążane 
zadaniami, na które nie otrzymują środków finansowych. 
Dużym obciążeniem dla gminy jest podatek VAT.



Pan Przewodniczący podziękował Wójtowi za informację i udzielił głosu Panu 
Senatorowi.

Na wstępie Pan Andrzej Matusiewicz podziękował Panu Myrdakowi za 
zaproszenie na sesję.
W swoim wystąpieniu podkreślił konieczność uczestnictwa w sesji, jak również 
przedstawił swoją biografię samorządową. 
W trakcie przemówienia odniósł się do bieżących problemów, m. in. dotyczących 
Karty Nauczyciela, ustawy o zamówieniach publicznych, reguły wydatkowej, 
zmian w prawie łowieckim, tzw. ustawy śmieciowej oraz partycypacji samorządów 
w dochodach z podatków.

Spotkanie to było okazją do poznania specyfiki gminy, jej dokonań i problemów.

Pan Przewodniczący Rady podziękował za informację „ ze źródła ‘ i otworzył 
panel dyskusyjny.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Kazimierz MAZUR.
Poruszył sprawę dróg wojewódzkich, które przebiegają przez wioski. Dzieci 
chodzą do szkoły drogami, przy których nie ma chodników. Gminy nie stać na 
wykonanie chodników z własnych środków.  Mówił o drodze wojewódzkiej 
Sieniawa – Szczawne przez Bukowsko.

Odpowiedzi udzielił Pan Senator, stwierdzając, iż to nie jest tak, że przy drogach 
wojewódzkich nic się nie robi. Podał przykłady dróg, które zostały wykonane w 
naszym województwie. Zaznaczył, iż  gminy  muszą partycypować w kosztach, jak 
również Sejmik Woj. Podkarpackiego musi przeznaczać określone kwoty.
Robiona była obwodnica bieszczadzka, obecnie będzie robiona droga Zagórz – 
Komańcza.
Pan Senator stwierdził, że w sprawie poruszonej przez radnego Mazura jest to 
możliwe do zrobienia. Należy sporządzić wniosek, złożyć do Zarządu 
Województwa, aby Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich uwzględnił w swoich 
planach. Ale gmina musi partycypować w kosztach, nie ma innej możliwości.
Wójt wyjaśnił, iż dopłata jest w wysokości 50%. Dodał, że przygotowywana jest 
koncepcja budowy dalszych chodników i jest to w fazie uzgodnień. Dotyczy to 
Bukowska, Nagórzan i Nadolan. Zaznaczył, że są to miejsca niebezpieczne dla 
dzieci.
W tym roku nie byłorobione nic w tej kwestii, ponieważ środki przekazane zostały 
na drogę powiatową .

Pan Marcin GORZKOWSKI – radny
Zapytał, czy jest realna szansa zmiany ustawy śmieciowej. Stawka 18 zł/osoby  to 
jest bardzo dużo, gdzie średni dochód wynosi 1000 zł. 



Odpowiedź : Senat będzie się tym zajmował na komisji sejmowej samorządu 
terytorialnego   i będzie ten temat dyskutowany.

Pan Jan HOŁOMEK –radny
Zadał pytanie w sprawie powiększenia obszaru NATURA 2000. Nikt z nikim tego 
nie konsultował , ani nie uzgadniał. Rolnicy dowiadują się, że ich grunty objęto 
programem NATURA 2000 (pasmo Bukowicy). Pyta, na jakiej podstawie zostało 
to zrobione.
Następna sprawa, jaką poruszył to odszkodowania za szkody zwierząt. Nie ma siły, 
żeby rolnik otrzymał uczciwe odszkodowanie.
W skład komisji szacującej szkody Koło Łowieckie nie bierze nikogo obcego, czy 
to z Urzędu Gminy, czy z Rady Sołeckiej, sołtysa wsi. Czasem nawet nie wiedzą, 
gdzie to pole leży.
Wilki robią w naszym terenie duże szkody. Kto zrekompensuje rolnikom  utracone 
korzyści.
Tak samo jest z dzikami, sarnami, jeleniami. Uważa, że ci co mają z tego korzyści, 
powinni płacić odszkodowania.

Pan senator Matusiewicz odpowiedział, że interweniowali w sprawie NATURA 
2000 w Unii Europejskiej. Jego zdaniem podpisane to było trochę w ciemno 
w 2004 r. Muszą być zmienione przepisy w tym zakresie, żeby to było za zgodą 
samorządu, samorządu rolniczego. W tej chwili jest monopol obwodów 
łowieckich, samorządu łowieckiego, a odszkodowaniami powinien zająć się 
samorząd rolniczy.
Pan senator poinformował, że ostatnio pytano wiceministra rolnictwa w tej 
sprawie. Jest za tym, by przepisy te zmienić i żeby Skarb Państwa był za to 
odpowiedzialny przeznaczając na ten cel odpowiednie środki.
Dalej  Pan senator stwierdził, że będą czynić wszystko, by przepisy zostały 
zmienione, jednak musi być aprobata ze strony rządu.

Pan Jarosław ADAMSKI – radny 
Zabrał głos na temat ustawy o zamówieniach publicznych. Twierdzi, że ustawa ta 
dyskryminuje firmy na Podkarpaciu. Wygrywają firmy warszawskie na takich 
dużych zadaniach, jak droga Zagórz-Komańcza. Głównym kryterium jest cena, 
a wg niego nie cena jest najważniejsza. Należałoby to zmienić.

Następna sprawa to podatek VAT. Mówi się o podatku VAT w samorządzie, żeby 
miały lżej, a nie mówi się o ludziach, konsumentach, którzy są oszukiwani 
( np. w supermarketach ).

Trzecia sprawa – coraz częściej sięga się do kieszeni podatnika. Służba Celna 
dostała nowe uprawnienia, która kontroluje pojazdy na drodze. Bije to w obywatela 
oraz przedsiębiorców.
Kary nakładane są bardzo restrykcyjne, wysokie.



Państwo nie dba o interesy obywatela, należałoby coś w tym kierunku zrobić.

Odpowiedź Pana senatora Matusiewicza była następująca:
Najwięcej wypadków jest w związku z przekroczeniem szybkości, prowadzeniem 
pojazdu w stanie nietrzeźwym. Zgadza się z tym, że kary są wysokie.
Jest duży przemyt, w związku z czym są kontrole ze strony Służby Celnej.

Odnośnie zamówień publicznych zgadza się ze stanowiskiem radnego 
Adamskiego. Cena nie powinna być jedynym kryterium w przetargu. Nie ma 
wpływu na to, by preferować firmy miejscowe, tego nie da się zrobić, przepis 
byłby niekonstytucyjny.

Wójt dodał, że ustawa ta została w pewnym momencie zepsuta. Wcześniej brano 
pod uwagę różne kryteria.

Pan Stanisław MACZUŻAK – radny 
Uważa, że są zbyt małe kwoty zasiłku rodzinnego w stosunku do wypłacanych 
w Unii.
Zapytał, czy jest to prawda, że ma wejść podatek od wód opadowych.

W odpowiedzi Pan senator stwierdził, iż nie słyszał o takim podatku. Jeżeli 
chodzi o zasiłki rodzinne to sprawa opieki społecznej.
Sprawy socjalne w Unii są na poziomie wysokim.

Pan Leon Myrdak podziękował Panu Andrzejowi Matusiewiczowi za zaszczycenie 
nas swoją obecnością i ogłosił 10 minut przerwy.

Pan Wójt zaprosił Pana senatora do zwiedzenia sołectw wchodzących w skład 
gminy.

Po przerwie przystąpiono do kontynuacji obrad sesji.

AD.II.4 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie - 13 głosów „za” 
( Pan Jarosław Adamski był nieobecny podczas głosowania ) w składzie:

1. Pan Tadeusz Glisciak
2. Pan Henryk Majka
3. Pan Marian Sołtys 

Przewodniczącym komisji został Pan Henryk Majka.



AD. II.5-7

Pan Piotr Błażejowski – Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o podjęcie uchwał, 
które kolejno zostały omówione, poddane pod dyskusje i przegłosowane.

1.    Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bukowsko na okręgi wyborcze 
omówiła Pani Henryka Grochoła – sekretarz  gminy
 
Pan Marian SOŁTYS – radny wsi Wola Sękowa stwierdził, że miejscowość 
Tokarnia powinna mieć swojego radnego, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców.

Odpowiedziała Pani sekretarz, iż nie ma takiej możliwości, ponieważ muszą być 
spełnione wszystkie wymagania określone Kodeksem Wyborczym, musi być 
zachowana norma przedstawicielska. Gdyby był jeszcze jeden mandat, wówczas. 
byłoby to możliwe, by wieś Tokarnia miała swojego radnego.

Pan  Stanisław PITUCH – radni wsi Bukowsko zapytał, jak będzie wyglądać 
sytuacja, gdy z któregoś okręgu nie będzie zgłoszony kandydat.

Pani sekretarz odpowiedziała, że w chwili obecnej nie potrafi odpowiedzieć  na 
pytanie. Musi zapoznać się z przepisami w tym zakresie zawartymi w Kodeksie 
Wyborczym.

Pan Henryk Majka odczytał treść uchwały. 

Uchwała Nr XXIV/141/12 w sprawie podziału Gminy Bukowsko na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym  została  podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.

2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej
(stypendium szkolnego) omówiła Pani Urszula Rakoczy – skarbnik gminy.

Dyskusji na temat projektu uchwały nie było, uchwałę odczytano i przystąpiono do 
głosowania.

Uchwała Nr XXIV/142/12 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bukowsko 
z dnia 31 marca 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół 
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, 
zamieszkałych na terenie Gminy Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 14 
głosów „za”.



3.   Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/101/12 omówił Pan Leon 
Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy. Wyjaśnił, iż dotacja w wysokości 3000 zł 
nie została przekazana na rzecz SPZOZ w Sanoku.

Dyskusji brak, uchwałę odczytał P. Henryk Majka.

Uchwała Nr XXIV/143/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/101/12 w 
sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Sanoku została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.
 
4.   Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej omówiła Pani 
Skarbnik. Zmiany dotyczą dofinansowania projektu PSeAP.

Dyskusji na temat niniejszej uchwały nie było. Treść uchwały odczytał P. Majka.

Uchwała Nr XXIV/144/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 
została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.

5.   Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej dotyczące  zadań 
sołectwa Wola Piotrowa omówiła Pani Skarbnik Urszula Rakoczy.

Dyskusji brak, uchwałę odczytał P. Henryk Majka i podjęto głosowanie.

Uchwała Nr XXIV/145/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 
została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.

6.   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie omówiła Pani Skarbnik. Chodzi 
tutaj o zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego przez podopiecznego GOSP 
w Bukowsku.

Dyskusji na temat wymienionej uchwały nie było, treść uchwały została 
odczytania, podjęto głosowanie.

Uchwała Nr XXIV/146/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 
została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.

7.   Projekt  uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej omówiła również 
Pani Urszula Rakoczy.

Dyskusji brak, uchwałę odczytano i przegłosowano.

Uchwała Nr XXIV/147 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 
została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.



8.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej 
w miejscowości Pobiedno omówił Pan Leon Myrdak. Wyjaśnił, iż chodzi o zakup 
3 arowej działki pod drogę od P. Kazimiery Sierota.

Dyskusji na temat uchwały nie było, w związku z czym uchwałę odczytano 
i poddano pod głosowanie.

Uchwała Nr XXIV/148/12 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości 
położonej w miejscowości Pobiedno została podjęta jednogłośnie – 14 głosów 
„za”. 

9.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu w budynku 
Nr 291 położonym w miejscowości Bukowsko w trybie bezprzetargowym omówił 
Pan Leon Myrdak. Udzielił informacji, iż chodzi wynajem pomieszczeń 
rehabilitacji na okres 10 lat.

Dyskusji brak, projekt uchwały odczytano i poddano pod głosowanie.

Uchwała Nr XXIV/149/12 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu 
w budynku Nr 291 położonym w miejscowości Bukowsko w trybie 
bezprzetargowym została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. 

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bukowsko omówiła Pani Skarbnik. Uchwała niniejsza jest konsekwencją wcześniej 
podjętych uchwał.

Dyskusji na temat w/w uchwały nie podjęto. 
Pan Henryk Majka odczytał treść uchwały i zostało przeprowadzone głosowanie.

Uchwała Nr XXIV/150/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.

Pan Przewodniczący poinformował radnych, iż uchwała z GOPS-u, która 
miała być podjęta na obecnej sesji, podjęta będzie na następnej sesji,  po 
akceptacji radcy prawnego.

AD. 8 

W związku z nieobecnością Pana Wójta ( wyjechał  na teren gminy z Panem 
senatorem ) Pan Przewodniczący Rady Gminy zaproponował , by punkt 
„interpelacje i zapytania” pominąć, bądź poczekać na powrót Wójta.

Nastepnie poinformował radnych, że opracował „Kartę wniosku”, którą proponuje 
wprowadzić do użytku.
Poprosił radnych o akceptację oraz ewentualne uwagi do opracowanego wzoru.



Rozdał wszystkim wzór „Karty wniosku” i ogłosił 5 minut przerwy w obradach.

Po przerwie Pan Myrdak omówił poszczególne elementy wniosku i stwierdził, że 
pozwoli to uporządkować sprawy w zakresie wnoszonych wniosków.

Pan radny  Gorzkowski miał zastrzeżenia do niektórych punktów wniosku , w 
związku z czym Pan Przewodniczący udzielił informacji w tej sprawie i omówił 
szczegółowo kolejne części karty wniosku.

Pani Sekretarz stwierdziła, iż jest to bardzo dobre rozwiązanie.
Pan Myrdak Leon złożył wniosek o przyjęcie wzoru „Karty wniosku” przez 
głosowanie.
W wyniku głosowania „karta wniosku” została przyjęta 14 głosami „za”
W związku z powyższym karta obowiązywać będzie od najbliższej sesji – 
stwierdził Pan Przewodniczący.

Ponieważ Pan Wójt nie uczestniczył w dalszej części sesji interpelacje i zapytania 
zostaną przekazane Wójtowi przez Panią Sekretarz.

AD. 9 

Pan Jan Hołomek – zabrał głos w sprawie Święta chleba w Bukowsku.
Każdy sołtys miał otrzymać 300 zł z gminy na organizację i udział w święcie.
Do chwili obecnej nie zostały przekazane środki na ten cel do biura promocji 
gminy. Nie ma również uchwały w tej sprawie.
Pan Muszański 5 sołtysom dał te pieniądze z własnej kieszeni.
Sprawa ta była uzgadniana na zebraniu sołtysów.

W odpowiedzi Pani Urszula Rakoczy – skarbnik gminy stwierdziła, iż nie 
uczestniczyła w żadnym spotkaniu na ten temat. W chwili obecnej biuro promocji 
nie posiada żadnych środków, w związku z czym należy zwiększyć budżet biura 
promocji.

W dalszym ciągu Pan Hołomek stwierdził, że nie zapłacono również za wykonanie 
namiotów, które wykonane zostały na tę imprezę. Pan Jerzy Rakoczy zapłacił za tę 
usługę ze swoich pieniędzy.

Pani Skarbnik stwierdziła, że należałoby najpierw rozeznać, czy są środki na 
organizację takiej imprezy. Następnie dodała, że namioty zostały zapłacone.

Wniosek Pana Przewodniczącego Rady był następujący : pod nadzorem Pani 
Skarbnik sprawa ta zostanie załatwiona.



Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli  Rada wskaże skąd wziąć pieniądze, 
wówczas zostanie przygotowana stosowna uchwała.

W odpowiedzi Pan Myrdak  stwierdził, iż sprawę tą załatwi Pani Skarbnik z Panem 
Janem Muszańskim.

Pan Stanisław Pituch – Pan Marek Kamyk zwrócił się do niego z prośbą, by 
gmina pomogła przy melioracji jego działki, by woda z drogi wojewódzkiej nie 
zalewała mu posesji. Prosi, by gmina dołożyła się do zakupu piasku.
Przy realizacji chodnika wykonawcy nie zrobili rowu melioracyjnego. 

Pan Leon Myrdak poinformował, iż Pan Kamyk był w Wójta w tej sprawie  w 
dniu dzisiejszym.

Pan Pituch dodał, że    Pan Kamyk rów ma sobie wykonać we własnym zakresie  
i gminę prosi o piasek.

Pan Tadeusz Gliściak – zadał pytanie, jakie są postępy w sprawie zabezpieczenia 
wody w miejscowościach : Wolica, Pobiedno, Zboiska i Dudyńce.

Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o nie zadawanie pytań, ponieważ nie ma 
Pana Wójta na sesji.

Pan Wojciech Ambicki – poruszył sprawę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia 
Nauczyciela. Zapytał, jakie są kryteria przyznawania nagród. Dlaczego do nagród 
wzięto dyrektorów i wicedyrektorów, a nie nauczycieli osiągających jakieś efekty 
w nauczaniu ( np., wysokie średnie egzaminów ).

Pan Leon Myrdak udzielił dokładnej informacji na temat zasad przyznawania 
nagród dla nauczycieli.
Wypowiedź uzupełniła Pani Skarbnik Urszula Rakoczy. Wyjaśniła, iż odpis 1 % od 
funduszu płac stanowi fundusz nagród. Natomiast regulamin nagród określa 
szczegółowo, kto i za co może otrzymać nagrodę.
70 % środków jest w dyspozycji Dyrektora, a 30 % w dyspozycji Wójta.
Fundusz nagród w całości wynosił 42.000 zł.

Pani Maria Kowalczyk -  zgłaszane były naprawy dróg jeszcze w sierpniu i nie 
zostało nic zrobione. Zapytała, czy będą  jeszcze robione i czy jest sens teraz 
wykonywać te remonty, bo już jest październik.

Odpowiedzi udzielił Pan Przewodniczący informując, iż w dniu jutrzejszym 
planowany jest wyjazd w teren i wyznaczenie najbardziej zniszczonych miejsc.
Zaznaczył, iż potrzeb jest dużo, ale niektóre należy naprawić przed zimą, tj. wyciąć 
zniszczoną część, uzupełnić podłoże i zalać asfaltem. Oferty wykonawców już są.



Pan Gliściak zapytał, czy sołtysi będą brać udział w tej komisji.

Pan Leon Myrdak odpowiedział, że sołtysi będą powiadamiani o wyjeździe na 
drogi.

Pan Stanisław Maczużak – wnioskuje o posypywanie w zimie przystanków, 
wzniesień na drogach gminnych i powiatowych. Proponuje, by wpisać to do umów 
z wykonawcami.

Pan Leon Myrdak udzielił informacji, iż powiat już  będzie utrzymywał drogi 
w zimie we własnym zakresie.

Drugi wniosek Pana Maczużaka dotyczy zamontowania lustra na krzyżówce 
w Prusieku ( na moście ), ponieważ tam nie ma żadnej widoczności.

AD. 10 

W „Wolnych wnioskach” jako pierwszy głos zabrał Pan Stanisław Krzywiński – 
sołtys wsi Tokarnia. Poruszył sprawę okręgów wyborczych, Zapytał, czy  nie 
byłoby możliwe dołożyć 68 osób z Bukowska do Tokarni, żeby Tokarnia miała 
swojego radnego. 

Druga sprawa to wykaszanie poboczy. Pan Krzywiński stwierdził, że część drogi 
w Tokarni leży na terytorium Bukowska. Chce, by Bukowsko dokładano się do 
wykaszania. 

Nawiązując do powyższej wypowiedzi Pan Myrdak stwierdził, iż taka sama 
sytuacja jest Bukowska z Nowotańcem. W przysiółku Bukowska na tzw. 
Sanoczkach mieszkają osoby z Nowotańca. I tak samo sołtys z Nowotańca miałby 
dokładać się do wykaszania rowów w Bukowsku.

Następnie odniósł się do sprawy okręgów wyborczych, twierdząc, iż nie jest to 
takie proste.
Zgadza się z tym, że wieś Tokarnia powinna mieć swojego przedstawiciela.
Ograniczają to jednak przepisy. 
Pani sekretarz przedstawiła zasady podziału gminy na okręgi wyborcze. 
Stwierdziła, iż obecny podział był najkorzystniejszy i został zaakceptowany przez 
Komisarza Wyborczego w Krośnie. Musimy trzymać się Wytycznych wydanych 
w tej sprawie. 

Pani Skarbnik zwróciła się do sołtysów wsi o przedłożenie w formie pisemnej 
informacji, jakie są dochody z mienia komunalnego, którymi dysponują  oraz 
zasady i stawki za wynajęcie.
Od przyszłego roku byłby to dochód gminy.



Termin przedłożenia informacji – do końca października br. do P. Urszuli Rakoczy.

Na końcu głos zabrała Pani Halina Bończak .

Na wstępie stwierdziła, że decyzja, którą otrzymała, to nie jest ta decyzja, o którą 
im z synem chodziło.
Urząd Gminy skrócił sobie załatwienie sprawy o 5 miesięcy. Jej i synowi 
Robertowi chodzi tylko o obniżenie mostku. Wg Pani Bończak, jakby decyzja była 
wydana rok temu, nie byłoby żadnego problemu. Obecnie wydana decyzja przez 
Wójta jest dla nich korzystna, ale odwołał się od niej P. Kopczyk.

Po wypowiedzi Pani Bończak Pan Przewodniczący zabrał głos, że to Wójt 
powinien ustosunkować się do tej sprawy, do postanowień wydanych przez SKO 
w Krosnie.

Pan Myrdak zapoznał się z treścią postanowienia, które wpłynęło do Urzędu.
Skargę Pani Bończak skierował na piśmie do SKO na nie załatwienie sprawy w 
terminie oraz bezczynność Wójta.

W postanowieniu SKO stwierdza, że brak jest w tej chwili podstaw do zarzucenia 
Wójtowi faktu nie załatwienia sprawy w terminie i wyznacza dodatkowy termin jej 
załatwienia. Postanowienie to jest ostateczne.

Pan Przewodniczący Rady Gminy nie chce wypowiadać się w tej kwestii, bo  są to 
kompetencje Wójta .

AD. 10 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący P. Leon Myrdak 
zakończył XXIV sesję Rady Gminy w Bukowsku.



  

      


