
P R O T O K Ó Ł  NR XXVIII/12

z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 8.50.

W sesji brali udział radni zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

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

Listy obecności w/w stanowią załączniki do protokołu.

Otwarcia sesji dokonał Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy, witając 
wszystkich zebranych.
Stwierdził, iż w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum do 
podejmowania prawomocnych uchwał.

Nastepnie poinformował o zmianach w porządku obrad, tj. nie będzie 
przyjmowany protokół z poprzedniej sesji, bo był za krótki okres od ostatniej sesji 
i nie został jeszcze przygotowany.
Natomiast wprowadzone zostaną dwie uchwały do podjęcia: w sprawie podziału 
gminy na obwody głosowania i w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie.
2. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał :

- w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bukowsku projektu systemowego p.t. „Czas na aktywność w 
Gminie Bukowsko w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej :poddziałanie 7.1.1 „Rozwój 
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,



- w sprawie podziału gminy Bukowsko na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych, 

- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
      

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

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów „za” .

AD. 2 

Pan Wójt przestawił informację na temat przetargu na elewację szkoły w 
Pobiednie. Na zadanie to złożonych było 14 ofert. Najkorzystniejszą okazała się 
oferta Pana Jacka Kondyjowskiego z Nagórzan na kwotę 202.620 zł.

W związku z kończącym się rokiem, zwrócił się o pozamykanie wszystkich spraw 
finansowych do godziny 11 w dniu 31 grudnia 2012 r.

Udzielił również informacji, że pieniądze przekazane przez Nadleśnictwo na drogi 
przechodzą na następny rok.

AD. 3 

Komisję Uchwał i Wniosków powołano jednogłośnie ( 13 głosów „za” 9) 
w następującym składzie: 

1. P. Henryk Majka
2. P. Tadeusz Gliściak
3. P. Jan Hołomek

Przewodniczącym komisji został Pan Henryk Majka. 

AD. 4 – 6

Przystąpiono do omówienia, dyskusji i podjęcia uchwał.

1) Projekt uchwały Nr XXVIII/168/12 w sprawie realizacji projektu przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej omówił Pan Leon Myrdak.



Nastepnie Pan Majka Henryk odczytał treść uchwały, dyskusji nie było, podjęto 
głosowanie.

Uchwała Nr XXVIII/168/12 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku projektu systemowego p.t. 
„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” została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.

2) Projekt uchwały Nr XXVIII/169/12 w sprawie podziału gminy na stałe obwody 
głosowania omówiła Pani Sekretarz Henryka Grochoła.

Pan Majka odczytał treść uchwały , dyskusji brak.

Uchwała Nr XXVIII/169/12 w sprawie podziału gminy Bukowsko na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.

3) Projekt uchwały Nr XXVIII/170 /12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
przedstawiła Pani Skarbnik Urszula Rakoczy.

Treść uchwały odczytał Pan Henryk Majka. Brak dyskusji na temat uchwały.

Uchwała Nr XXVIII/170/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 
rok została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.

AD. 7

W interpelacjach i zapytaniach głos zabrali :

P. Jan Hołomek 
Zadał pytanie, dlaczego nie były dawane worki na śmieci podczas ostatniej akcji 
zbierania odpadów. Mieszkańcy zwracali się z tej sprawie do sołtysa.
Zapytał również, od kiedy będą obowiązywać nowe stawki. Dodał, że powinny 
obowiązywać od 1 lipca 2013 r zgodnie z ustawą.

Odpowiedzi udzielił Pan Piotr Błażejowski –Wójt. Stawki nowe będą 
obowiązywać od chwili złożenia deklaracji. Pod koniec miesiąca stycznia zostanie 
rozstrzygnięty termin odbioru odpadów. Zastanawia się, czy nie zaopatrzyć w 
worki  miejscowe sklepy.

W zakresie gospodarki odpadami są wprowadzane jeszcze zmiany i  nie jest to do 
końca wyjaśnione.



Dodał, że koszty zakupu worków są po stronie mieszkańców, chociaż zakupi je 
gmina.
Wójt dalej poinformował, iż jest zatrudnionych dwóch pracowników publicznych, 
którzy wykonują prace na wysypisku w Karlikowie. W tej chwili wysypisko jest 
wyczyszczone. 
Ważne jest to, że mamy czym zbierać śmieci, bo mamy dwa samochody i to ,ze 
mamy gdzie te śmieci przechować i posegregować. Złożymy stosowne wnioski 
i poczynimy zakupy.
Opracowany zostanie harmonogram  odbioru śmieci.

Pan Leon Myrdak – Przewodniczący 
Stwierdził, że ustawa senatu jest jak najbardziej potrzebna, tylko, że jest to robione 
za późno. 12 grudnia wydano akt prawny, a samorządy mają czas do końca grudnia 
na załatwienie tych spraw. To dotyczy wszystkich, nie tylko naszej gminy.

P. Jan Hołomek 
Prosi o uzgodnienie sprawy worków na komisjach.

P. Henryk Majka 
Informował o problemach z workami przy odbiorze śmieci po stronie Nowotańca.
Twierdzi, ze ludzie nie mają gdzie kupić worków.

Pan Wójt
Mieszkańcy powinni wykorzystać te worki, które mają w domach.

Problem śmieci hamuje wiele rzeczy w gminie, jak inwestycje, czy przetargi.
Mamy w tej chwili zakwalifikowane wysypisko śmieci, punkt do segregacji.
Chcemy zrobić tam segregację wszystkich śmieci – takie jest nasze założenie.
Zatrudnionych jest tam obecnie dwóch pracowników.

P. Leon Myrdak
Poinformował, że wszystkie worki, jakie mieszkańcy wystawią, będą przyjęte 
i zabrane.

P. Wojciech Ambicki
Poruszył sprawę poprawy kratki odprowadzającej wodę koło P. Klimka.
Twierdzi, że była źle zrobiona. Uszkodzono ją podczas odśnieżania drogi.

 



AD. 8 

W punkcie WOLNE  WNIOSKI głos zabrali: 

P. Stanisław Krzywiński – sołtys wsi Tokarnia
Prosi o ustawienie znaków ograniczających tonaż na drodze.
Przewoźnicy ładują samochody drzewem, nie patrząc na warunki pogodowe.

Pani Maria Kowalczyk – radna
Droga na kopalnię też jest zniszczona przez Nadleśnictwo.

Pan Jan Hołomek – radny i sołtys wsi Wola Piotrowa
Potwierdził to, to co mówili poprzednicy. Proponuje postawić ograniczenia.

Pan Zbigniew Jakubowski – sołtys wsi Nadolany 
Proponował, by na stronie gminy zamieścić informację na temat worków na śmieci.

Wójt odpowiedział, że na razie nie wiemy nic konkretnego na ten temat, musimy 
z tym poczekać.

AD. 9 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady 
XXVIII sesji Rady Gminy.

Na koniec Pan Leon Myrdak oraz Wójt Piotr Błażejowski złożyli życzenia 
noworoczne . 


