
P R O T O K Ó Ł   NR XXVII/12

z obrad XXVII sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 14 grudnia 2012 r.

Obrady XXVII sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu 
Gminy  w godzinach od 8.00 do 11.40.

W sesji uczestniczyli radni zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

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

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 15 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Nastepnie przedstawił porządek obrad, jednocześnie informując radnych 
o konieczności wprowadzenia dwóch uchwał dotyczących spraw budżetowych.

Proponowany porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o pracy Urzędu Gminy.
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
5. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał: 
  
     -  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
        w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
        nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

    -  w sprawie określenia sposobów dokumentowania wykonania obowiązku
       pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz 
       odbierania odpadów komunalnych,



    -  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
       gospodarowanie odpadami komunalnymi,

    -  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
       odpadami komunalnymi oraz terminach i miejscu składania deklaracji przez 
       właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Bukowsko,

    -  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
       komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

    -  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok,

    -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko.

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

Pan Przewodniczący poinformował, że w pkt 8 udzieli głosu mieszkańcom wsi 
Nadolany.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”.

AD. 2

Protokół z poprzedniej sesji Nr XXVI/12 został przyjęty 14 głosami „za”
(Radny Wojciech Ambicki nieobecny w czasie głosowania – wyszedł z sali obrad )

AD. 3

Wójt Pan Piotr Błażejowski przedstawił informację z pracy Urzędu w okresie 
między sesjami. Informacja jest załącznikiem do protokołu.

Zwrócił się do radnych w sprawie wytypowania dróg do remontu , które zostały 
zniszczone na skutek nadmiernych opadów.
Prosi o pozostanie po sesji , by wyrazić opinię w tej sprawie.

AD. 4

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana wynikiem głosowania – 14 głosów 
„za” ( radny Tadeusz Gliściak nieobecny podczas głosowania ).



W skład komisji weszli:

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

Przewodniczącym komisji został P. Henryk Majka.

AD. 5 – 7

Przystąpiono do omówienia, dyskusji oraz podjęcia kolejnych projektów uchwał:

1) Projekt uchwały Nr XXVII/161/12 omówił szczegółowo Pan Przewodniczący, 
Pan Wójt uzupełnił wypowiedź Pana Myrdaka.
Projekt niniejszej uchwały określa szczegółowe zasady odbioru odpadów 
komunalnych od mieszkańców gminy.
Zostały omówione istotne zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

Pan Henryk Majka odczytał treść uchwały i podjęta została dyskusja.

Na  wstępie Pan Przewodniczący  stwierdził, iż wszystko na ten temat zostało już 
przedyskutowane szczegółowo na posiedzeniach komisji.

Głos zabrał Pan Dominik Wyciszkiewicz.
Stwierdził, że nic nie zostało wypracowane na odbytych posiedzeniach w tej 
sprawie. Nie wiadomo, czy  worki będą znakowane, czy nie.

Odpowiedzi udzielił Pan Leon Myrdak. Ustalone zostało, iż nie będzie 
wprowadzone znakowanie, będziemy robić  tak, jak większość gmin wiejskich. 
Wszystkie te kwestie są płynne i dokonywane będą   zmiany. Podkreślił tu ważność 
rzetelności firmy wykonującej usługi w tym zakresie.
Według Pana Myrdaka stanowisko zostało wypracowane.

Pan radny Wyciszkiewicz zapytał, czy  w miesiącu czerwcu 2013 r będzie 
ogłoszony przetarg, jeżeli się okaże, że znakowanie worków jest potrzebne.

Pan Przewodniczący Leon Myrdak powtarza, że było to dyskutowane, 
i  wypracowane  stanowisko w tej sprawie.

Pan radny Wyciszkiewicz twierdzi, że nie było głosowania w tej sprawie.

Pan Leon Myrdak – zorientujemy się przy pierwszym odbiorze odpadów, jak to 
będzie wyglądać, jak będzie to ewidencjonowane.
Poprosił radnych o odniesienie się do poruszonej przez P. Wyciszkiewicza sprawy.



Pan Wojciech Ambicki
Nawiązał do wypowiedzi Wójta, iż na worku będzie przynajmniej numer domu.
Proponuje dodać to do punktu 4.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, iż jest to sprawa podmiotu wykonującego usługi 
w tym zakresie. Ewidencja śmieciowa musi być prowadzona przez podmiot 
posiadający zarejestrowaną działalność regulowaną. Sprawa oznakowania jest jego 
sprawą.

Pan Leon Myrdak
Rada Gminy wypracowała opcję, iż nie wprowadzamy worków na starcie.
Nie możemy narzucać czegoś wykonującemu usługi podmiotowi.

Pan Wojciech Ambicki
Jest za oznakowaniem worków, nie będzie to zbyt wysoki koszt ( ok. 0.50 zł ).
Stwierdził, że najtaniej będzie wtedy, kiedy ludzie zrozumieją, że śmieci należy 
segregować.

Pan Dominik Wyciszkiewicz
Ponownie zapytał, czy w miesiącu czerwcu będzie ogłoszony drugi przetarg.

Wójt Piotr Błażejowski
Jeżeli wykonawca nie spełni naszych oczekiwań – to tak.

Pan Jarosław Adamski
Dwa razy nie będzie się robić tego samego. Przedsiębiorca jest zobligowany do 
odbioru śmieci z posesji i skontrolowania, jakie to są odpady. Nie ma sensu 
dyskutować dalej na ten temat i nie obciążajmy się dodatkowymi sprawami.
Kody nie są najważniejsze w tej chwili.

Pan Leon Myrdak
Należy sprecyzować wniosek formalny na temat kodów poruszonych przez Pana 
Wyciszkiewicza.

Pan Jan Hołomek
Popiera  wniosek P. Wyciszkiewicza, worek powinien być opisany.

Pan Jarosław Adamski
Odpady będą odbierane z posesji, dlaczego nikt tego ni rozumie.

Pan Dominik Wyciszkiewicz
Podał przykład: jest jeden dom i mieszka w nim trzy rodziny, jak będzie w takiej 
sytuacji. Dlaczego wszyscy boją się kodów, jest to bardzo prosta rzecz.



Pan Leon Myrdak
Nie mówimy, czy w przyszłości nie wprowadzimy tych kodów. To wszystko się 
okaże po jakimś czasie, co jest dobre, a co złe.

Pani Maria Kowalczyk
Wystąpią problemy w domach wielorodzinnych.

Pan Kazimierz Mazur
Niech sobie sami załatwiają sprawy opłat między sobą.

Pan Robert Milczanowski
Omówił szczegółowo ustawę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych – obowiązki gminy, obowiązki przedsiębiorcy, deklaracje 
mieszkańców, kary dla przedsiębiorców .

Pan Henryk Majka
Jest mowa o workach, w które mieszkańcy mają się sami zaopatrzyć. W projekcie 
uchwały jest zapis, że mają być opatrzone w logo, natomiast w sklepie kupić 
można worki bez logo. Co w takim przypadku .

Pan Robert Milczanowski
Udzielił odpowiedzi, iż jest to projekt uchwały do dyskusji.
W wyniku wysegregowania odpadów będzie możliwość w ramach recyklingu 
zamiany na worki u producenta.

Pan Leon Myrdak
Zostanie to ustalone jednakowo dal całej gminy. Poprosił radnych o uwagi do 
regulaminu.
Następnie zapytał radnego Wyciszkiewicza, czy poruszoną przez niego sprawę ma 
traktować jako wniosek formalny i poddać pod głosowanie.

Pan Wyciszkiewicz odpowiedział, iż chodzi mu o identyfikację, a nie kody.

Po wnikliwej dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały.

Uchwała Nr XXVII/161/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów została podjęta 
13 głosami „za”,  przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

 
  



2) Projekt uchwały Nr XXVII/162/12 w sprawie dokumentowania wykonania 
obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych omówił Pan Wójt Piotr 
Błażejowski.

Treść uchwały odczytał Pan Henryk Majka, dyskusji na temat uchwały nie było.

Uchwała Nr XXVII/162/12 w sprawie określenia sposobów dokumentowania 
wykonania obowiązku pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych została podjęta jednogłośnie 
– 15 głosów „za”.

3) Projekt uchwały Nr XXVII/163/12 w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi omówił Pan Wójt Piotr 
Błażejowski.

Pan Henryk Majka odczytał projekt uchwały. 
W dyskusji głos zabrał Pan Wojciech Ambicki, pytając z jakich środków zapłacimy 
za wywóz śmieci w I kwartale, jeżeli ludzie zaczną płacić w m-cu marcu.

Wyjaśnienia w tej kwestii udzieliła Pani Skarbnik Urszula Rakoczy.

Uchwała Nr XXVII/163/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta 
jednogłośnie – 15 głosów „za”. 

4) Projekt uchwały Nr XXVII/164/12 w sprawie wzoru deklaracji omówił Pan 
Wójt.

Pan Przewodniczący zawnioskował, by do punktu 5c deklaracji załączyć 
instrukcję, by mieszkańcy wiedzieli, jak mają wypełniać.

Pan Robert Milczanowski udzielił informacji w zakresie wypełniania  punktu 4 
i 5c deklaracji .

Pan Jan Hołomek 
Zapytał, jak rozwiązany będzie problem agroturystyki.

Pan Milczanowski udzielił odpowiedzi, iż  wykonujący tego typu usługi ma 
przedłożyć informację co robi ze śmieciami z prowadzonej działalności, lub 
przedłożyć umowę z przedsiębiorcą, który odbiera mu odpady..
Obowiązkiem gminy jest dostarczenie deklaracji i potwierdzenie jej otrzymania.

Pan Henryk Majka odczytał projekt uchwały.



W dyskusji głos zabrał Pan Leon Myrdak wnioskując, by w § 2 pkt 1 zmienić 
termin złożenia deklaracji z 15.I.2013 r na 31.I.2013 r.

Wniosek przegłosowano. Za Przyjęciem zmiany było 15 radnych.

Uchwała Nr XXVII/164/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminach i miejscu składania 
deklaracji przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

Przewodniczący  Pan Leon Myrdak ogłosił 5-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie przystąpiono do pracy nad podjęciem następnych projektów uchwał.

5) Projekt uchwały Nr XXVII/165/12 w sprawie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty szczegółowo przedstawił 
Wójt. 
Jest to dodatkowy podatek dla mieszkańców gminy. Stwierdził, iż kalkulacja 
kosztów została zrobiona w sposób rzetelny.
Wnosi o przyjęcie następujących stawek:
 

 10 zł na śmieci segregowane
 15 zł za śmieci nie segregowane

Propozycje te poddaje pod dyskusję.

Pani Skarbnik poinformowała radnych, co pokrywa gmina, mianowicie: 
koszty funkcjonowania systemu, tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, 
unieszkodliwianie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania 
odpadów oraz koszty administracyjne.
Opłata pobrana ma być przeznaczona tylko na gospodarkę odpadami. Zauważyła, 
iż koszty administracyjne będą dosyć wysokie.
Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, iż opłaty mają wystarczyć na 
wszystkie koszty z tym związane.

Pan Leon Myrdak
Mogą wystąpić problemy z uiszczeniem opłat przez niektórych mieszkańców .
Egzekucja będzie musiała być prowadzona, a z góry wiadomo, że nie będzie z 
czego ściągnąć tej opłaty i dalej będą to koszty gminy. Takie przypadki będą.
Szacuje się, że wyegzekwowanie kosztów będzie na poziomie 80 %.
Jeżeli będą zatrudniani pracownicy do pomocy z Powiatowego Urzedu Pracy, to 
należy wziąć osoby odpowiedzialne i gospodarne.

Mamy 2 systemy odbioru odpadów.
System I – z punktami selektywnego odbioru odpadów



System II – bezpośrednie przekazanie odpadów do zagospodarowania.

W gminie chcemy wdrożyć System I.
Pan Przewodniczący prosi o dyskusje w tym temacie.

Pan Dominik Wyciszkiewicz
W kalkulacji jest ujęta amortyzacja, pyta, co to znaczy, co będziemy amortyzować, 
jak nic nie mamy.
Druga pozycja to wynagrodzenia, dlaczego ludzie mają płacić za coś, czego jeszcze 
nie ma od 1 stycznia.
 
Wyjaśniła Pani Skarbnik, że w projekcie budżetu musi być tak ujęte.

Nastepnie głos zabrał Pan Wójt.
Od 1 stycznia musimy przejąć system i od przyszłego tygodnia będą zatrudnieni 
już 2 pracownicy, bo chcemy wszystko, co się da w okresie miedzy świątecznym 
wywieźć na wysypisko do Zagórza. Następnie uruchomić jak najszybciej system 
i dostawę maszyn do segregacji śmieci.

Pan Dominik Wyciszkiewicz
Żeby zorganizować dostawę maszyn, należy stworzyć odpowiednią infrastrukturę, 
wybudować halę. 

Pan Jarosław Adamski
Dyskusja idzie w innym kierunku. Twierdzi, że nie trzeba żadnej hali, tylko 
zadaszenie.
Według niego kosztorys jest zrobiony bez opracowania, nie wiadomo kto to zrobił.
Jego zdaniem  koszty nie powinny być wyższe niż 7 zł. Nie zgadza się z zapisami 
w kosztorysie i kwotami tam wykazanymi.
Dalej stwierdził, iż dobrze jest, że mamy wysypisko i możemy go wykorzystać do 
segregacji odpadów. Nie możemy opierać się na danych z innych jednostek, bo my 
musimy  oprzeć się na kosztach z lat poprzednich w swojej jednostce.
Jest na tym, by opłata była jak najniższa.
Proponuje poddać pod głosowanie stawki podane przez Pana Wójta.

Pan Leon Myrdak
Każda podana kwota  musi być uzasadniona. Jeżeli Pan Adamski podał kwotę 7 zł, 
to należy ją skalkulować.
Na wysypisku trzeba stworzyć odpowiednie warunki, by tych 4 pracowników 
mogło tam pracować. Należy tam zainwestować środki. Dyskusja musi być 
rozsądnie prowadzona, bo w połowie roku budżet zacznie się chwiać.
Rada Gminy odpowiada za całość, a nie tylko za stawkę.



Pan Dominik Wyciszkiewicz
Proponuje zacząć od stawki 9 zł za odpady segregowane. Okaże się, jaka sytuacja 
będzie na półrocze, nikt nie jest w stanie tego wyliczyć. Mamy już jakąś instalację 
i podejmujemy w tym kierunku działania. 
Ludzie nauczą się segregować odpady. Za odpady nie segregowane proponuje 
stawkę 18 zł.  
Następnie zapytał, co z edukacją w szkołach na temat segregacji śmieci. Twierdzi, 
że najlepiej wychodzi to w szkołach, gdzie poprzez dzieci edukują się osoby 
dorosłe. Jest dużo materiałów na ten temat i należy to wykorzystać.

Pan Marcin Gorzkowski
Na posiedzeniu zespołu były przeliczane koszty ( z transportem do Krosna ) 
i wyszła stawka  6,87 zł. Do tego doszłaby kwota do rozsegregowania i koszty 
administracji. Stawka 9 zł dla mieszkańców naszej gminy jest za duża.

Pan Wójt 
Skalkulowaliśmy koszty, jeżeli w tej chwili obniżymy stawkę do 9 zł, to musimy 
mieć świadomość, że w momencie inwestycji muszą być zabezpieczone środki w 
budżecie, nie obciążając ludzi.

Pan Stanisław Pituch
W projekcie budżetu jest zaplanowana kwota 325 tys. zł na wydatki inwestycyjne.

Informacji w tej sprawie udzielił Pan Wójt i Pani Skarbnik. 
Na te wydatki są już zawarte umowy, planowane wynagrodzenia pracowników.
Pani Skarbnik zaznaczyła, iż będą duże koszty pocztowe ( 5,60 zł /list).

Pan Przewodniczący wyjaśnił sprawę zatrudnienia pracowników. Poinformował, 
że nie będzie zatrudniona żadna osoba do administracji..

Dalej stwierdził, że by zmotywować mieszkańców do segregacji śmieci, muszą być 
zróżnicowane znacząco stawki.
Jeżeli 9 zł za segregowane, to za nie segregowane proponuje 15 zł.

Pan Wojciech Ambicki
Poruszył sprawę pozyskania środków na edukację w zakresie odpadów 
komunalnych poprzez  organizację szkoleń, plakaty. Proponuje, by przy szkołach 
ustawić kontenery do segregacji śmieci , oraz żeby Pani Milczanowska sporządziła 
wniosek na pozyskanie środków w tym celu.
Nastepnie poruszył sprawę opłaty pocztowej, która jest bardzo wysoka.( 9.304 zł 
rocznie ).

Wójt wyjaśnił, że przy windykacji każdy list musi być wysłany za potwierdzeniem 
odbioru.



Pan Ambicki  uważa, że można roznieść przesyłki do mieszkańców. 

Pani Skarbnik  udzieliła informacji, że listy polecone może roznieść tylko 
pracownik Urzędu Gminy.

Pan Leon Myrdak
Akcja informacyjna też jest wkalkulowana w cenę.  Jeżeli chodzi o reklamę, można 
zamówić piękne banery , ale są to duże koszty.
Akcja informacyjna szczegółowa rozpoczyna się już w momencie podjęcia pakietu 
uchwał, które określają całość zagadnienia  i które zostaną dostarczone 
mieszkańcom.

Pan Wojciech Ambicki
W ubiegłym roku mogliśmy ustalić stawkę 7 zł a nie 4 zł i nie byłoby problemu.
Stawka powinna być dobrze skalkulowana.

Pan Leon Myrdak
W odpowiedzi Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż w ubiegłym roku mogliśmy ustalić 
stawkę w wysokości 4 zł, ponieważ gmina mogła dołożyć z własnego budżetu.
Dodał. że dla niektórych może się wydawać, że nie jest to skalkulowane, ale tak nie 
jest.

Pan Dominik Wyciszkiewicz
Zapytał, czy jest potrzeba zatrudnienia 4 osób na wysypisku. Twierdzi, że nie będą 
miesi co robić przez cały miesiąc.

Pan Przewodniczący  poinformował, że mogą być zatrudnieni przy innych 
robotach. 

Pan Wójt potwierdził wypowiedź Pana Myrdaka.

Pan Wyciszkiewicz poruszył sprawę zakupu sprzętu m.in. wózka widłowego, lecz 
twierdzi, że nie zda to egzaminu.

Pan Wójt odpowiedział, iż wózek widłowy  wykorzystywany będzie do wożenia 
śmieci z taśmy do boksu.

Pan Wyciszkiewicz proponuje do tych celów zakupić miniładowarkę  z dużo 
większymi możliwościami ( napęd na 4 koła ).

Pan Leon Myrdak proponuje, by przy zakupie tego typu sprzętu wykorzystać 
wiedzę radnych Wyciszkiewicza i Adamskiego..



Pan Kazimierz Mazur
Po przedstawieniu swoich argumentów wnioskuje o stawkę 8 zł za odpady 
segregowane i 15 zł za nie segregowane.

Pan Wojciech Ambicki
Zadał pytanie, czy będzie możliwość pozyskania środków z segregacji śmieci 
z ościennych gmin i pomniejszyć koszty poprzez sprzedaż.

Odpowiedział Pan Wójt, że w takim przypadku należałoby ustalić cenę odbioru 
nieczystości z innych gmin. 

Pan Przewodniczący stwierdził, iż jest to za wcześnie, by składać taką deklarację.

Pan Robert Milczanowski w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Ambickiego 
udzielił informacji, iż będzie to możliwe w momencie, kiedy nasza instalacja 
będzie spełniała wymogi, będzie odpowiednio wyposażona i dopuszczona do ruchu 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Jeżeli utworzy się związek gmin w działaniu zagospodarowania odpadów, możemy 
wówczas przetwarzać i sprzedawać odpady.   

Pani Maria Kowalczyk
Nie ma sensu dalej dyskutować, tylko należy  przystąpić do głosowania.

Głos zabrał Pan Przewodniczący przedstawiając, że są 3 zestawy cen dolne 
 i górne i należy je uporządkować.
Zamierza się stworzyć system z wykorzystaniem wysypiska w Karlikowie i niższej 
oferty dla mieszkańców. Nie będziemy dyskutować o systemie droższym.
Poprosił o zgłaszanie propozycji stawek.

Pan radny Gorzkowski zaproponował stawkę 7 zł za śmieci segregowane i 15 za 
nie segregowane.

Pan Myrdak zapytał , czym Pan Gorzkowski argumentuje podanie takiej stawki.

Wg Pana Gorzkowskiego należy koszty (razem sprzedaż) wykazane w kwocie 
43.438 zł  dodać do kwoty, którą wniosą mieszkańcy jako przychód.

Pan Wójt skierował pytanie, co zrobimy we wrześniu, jeżeli przyjmiemy stawkę 
7 zł.

Pan Myrdak stwierdził , że każda kwota jest duża, która jest powyżej 4 zł. 
Zwrócił się do Panów radnych z pytaniem, co zrobi Rada Gminy kiedy wystąpi 
problem w budżecie.



Pan Wojciech Ambicki
Pani Skarbnik przekazała wstępne wyliczenie kosztów obecnych tj. 5,40 zł do 
końca miesiąca listopada. Z tego wynika, że dopłacamy 1,40 do mieszkańca.
Czy te 2 zł więcej wystarczy na pokrycie kosztów.

Pan Myrdak stwierdził, że wyliczenie jest z marginesem tj. z  ryzykiem.

Pan Wójt dodał, że stawka w wysokości 9 zł pozwoli radnym myśleć 
o zainwestowaniu.

Dalej Pan Ambicki kontynuuje, że jeżeli damy stawkę wyższą tj. 9 zł , 
zainwestujemy i okaże się, że w tym roku wyjdzie to dobrze, to w przyszłym roku 
będziemy mogli ją obniżyć.

Pan Leon Myrdak
Po upływie pół roku okaże się, jaka jest sytuacja, co trzeba zmodyfikować, czy i ile 
dołożyć. Proponowana cena 9 zł jest do przyjęcia. Górna stawka była podana 
w kwocie 15 zł.

Pan Jarosław Adamski
Dopóki nie ma przetargu, nie ma firmy, która wystawi ofertę, to dalej się błąkamy.
Jeżeli damy wyższą czy niższą stawkę, będziemy musieli po jakimś czasie 
zweryfikować na plus czy na minus. Teraz jest to wzięte z powietrza.

Pan Leon Myrdak
Nie ma takiej możliwości, byśmy po miesiącu czy dwóch zmieniali stawkę. 
Będziemy wiedzieć jaki jest stan i  ile trzeba dołożyć.
Analizujemy koszty na tyle, ile możemy.

Wójt zaproponował stawki 9 zł  za odpady segregowane i 15 zł na nie 
segregowane.
Następnie wspólnie z P. Skarbnik udzielili informacji w kwestii składania wniosku, 
oraz co mówi ustawa o kosztach gminy w tym zakresie.

Przystąpiono do głosowania nad podanymi propozycjami stawek.

I propozycja : 7 zł / segregowane      15 zł / nie segregowane

- za przyjęciem      -  3 głosy
- przeciw                -  3 głosy
- wstrzymujących   -  9 głosów

II propozycja: 9 zł / segregowane      15 zł / nie segregowane

- za przyjęciem       -  5 głosów



- przeciw                 -  7 głosów
- wstrzymujących    - 3 głosy

III propozycja : 8,50 zł / segregowane    14 zł / nie segregowane

- za przyjęciem        -  5 głosów
- przeciw                  -  6 głosów
- wstrzymujących    -   4 głosy

IV propozycja :  8 zł / segregowane   15 zł / nie segregowane

- za przyjęciem        - 11 głosów
- przeciw                  -  0  głosów
- wstrzymujących    -  4 głosy

W wyniku głosowania  przeszła stawka 8 zł za odpady segregowane i 15 zł za 
odpady nie segregowane.

Uchwała Nr XXVII/165/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty została 
podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”

6)   Projekt uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
dotyczących dofinansowania projektu PSeAP omówiła Pani Skarbnik Urszula 
Rakoczy.

Pan Henryk Majka odczytał treść uchwały, dyskusji nie było, przystąpiono do 
głosowania.

Uchwała Nr XXVII/166/12 w sprawie mian w uchwale budżetowej na 2012 r 
została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

7) Projekt uchwały Nr XXVII/167/12 dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej przedstawiła Pani Urszula Rakoczy.

Projekt uchwały odczytał Pan Majka, dyskusji brak.

Uchwała Nr XXVII/167/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. 

AD. 8   INTERPELACJE i ZAPYTANIA  -  brak.



AD. 9

W wolnych wnioskach jako pierwszy zabrał głos Pan Wójt informując zebranych, 
że w ubiegłym roku zostały wykonane dwie  drogi, jedna na Tokarnię, druga w 
Zboiskach w kierunku cmentarza ze środków powodziowych.
Do poniedziałku należy wskazać 4 drogi do wykonania również z tych środków.
Propozycje Wójta były następujące:

1) w Bukowsku remont mostu koło Hnat Aleksandra  i Kamyka oraz odcinka 
drogi,

2) w Nowotańcu „białasówka” – zgłaszana już wcześniej
3) w Dudyńcach droga od sklepu w górę,
4) w Woli Piotrowej koło sklepu.

Są to zadania na rok 2013.

Pan radny Ambicki zapytał, czy jest ujęty most koło Klimka.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, iż most koło P. Hnata jest w dużo gorszym stanie.
Dodał, że trzeba określić zadania w zakresie remontów dróg na 2013 rok.

Zwrócił się do radnych z prośbą o sprecyzowanie wniosku w sprawie oświetlenia, 
ponieważ są różne zgłaszane przez radnych propozycje, np. zlikwidować świecenie 
rano i ograniczyć do godziny 21 wieczorem.

P. Dominik Wyciszkiewicz proponuje zlikwidować świecenie w soboty 
 i niedziele.

Wójt odpowiedział, iż jest to niemożliwe, ponieważ nie można dokonać likwidacji, 
wybierając dni.

Pan Myrdak podał propozycję, by zmienić oświetlenie uliczne do godziny 21.00

Po dyskusji zdecydowano, że od 2 stycznia do końca roku będzie się świecić do 
godziny 21, natomiast rano pozostaje na dotychczasowych warunkach.

Przeprowadzono głosowanie. Za w/w decyzją głosowało 7 radnych, przeciwnych 
było 6 radnych i 1 wstrzymał się od głosu.

AD. 10

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXVII 
Sesję Rady Gminy Bukowsko. 


