
P R O T O K Ó Ł  NR XXXIII/13

z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 28 maja 2013 r

Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 10.10.

W sesji uczestniczyli radni wg załączonej do protokołu listy 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. P. Halina Bończak
6. P. Robert Bończak

Listy obecności w/w stanowią załączniki do protokołu.

Sesję otworzył Pan Przewodniczący  Leon Myrdak, witając wszystkich zebranych.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji bierze udział 13 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:

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

 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/199/13 w sprawie 
pozbawienia statutu pomnika przyrody,

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Bukowsko z 
Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i 
eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych,

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,



 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu 
systemowego „Czas na aktywność w Gminie Bukowsko” 
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej ) z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonego przez Radę Ministrów 
w dniu 7 września 2007 r przyjętego decyzją Komisji Europejskiej Nr 
K (2007) 4547 w dniu 28 września 2007 r.

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

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

Ad. 2 

Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXII/13 został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów 
„za”.

Ad. 3

Wójt Gminy Pan Piotr Błażejowski przedstawił informację z pracy Urzędu 
w okresie między sesjami. Jest ona załącznikiem do protokołu.

Ad. 4 

Komisję Uchwał i Wniosków powołano jednogłośnie  w następującym składzie:

1. P. Henryk Majka
2. P. Kazimierz Mazur
3. P. Tadeusz Gliściak 

Na przewodniczącego komisji wybrano Pana Henryka Majkę.

Ad. 5-7 

Przystąpiono do procedury podjęcia uchwał.



1. Jako pierwsza została omówiona przez Pana Wójta uchwała dotycząca 
porozumienia międzygminnego w zakresie współdziałania Gminy Bukowsko 
z Gminą Krosno dotyczącego realizacji obowiązku utrzymania  i eksploatacji 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Projekt uchwały odczytał Pan Henryk Majka.

Dyskusji nie było, przystąpiono do podjęcia uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/204/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy 
Bukowsko z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania 
i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”. 

2. Projekt Uchwały Nr XXXIII/205/13 omówił Pan Myrdak Leon oraz Pani 
Urszula Rakoczy.
Zmiana w budżecie dotyczy promesy na środki finansowe przeznaczone na remont 
drogi gminnej w Dudyńcach koło sklepu oraz remontu drogi Koło P. Hnata 
i Kamyka w Bukowsku. ( usuwanie klęsk żywiołowych ).

Pan Ambicki poinformował, iż zaoszczędzone środki w oświacie  zostały dołożone 
do oświetlenia w kwocie 10 tys. zł.

Uchwałę odczytano i poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXXIII/205/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r 
została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.

3. Projekt uchwały Nr XXXIII/203/13 omówił Pan Wójt.

Pan Henryk Majka odczytał treść niniejszej uchwały, dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXIII/203/13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/199/13
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody  została podjęta 
jednogłośnie – 13 głosów „za”.

4. Projekt uchwały Nr XXXIII/206/13 omówił Pan Wójt. Uchwała dotyczy 
zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu „Czas na aktywność 
w Gminie Bukowsko”.



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

Uchwała Nr XXXIII/206/13 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 
na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie 
Bukowsko” współfinansowanego przez Europejski  Fundusz Społeczny w 
ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2007 
r przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 w dniu 28 
września 2007 r została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.

Następnie Pan Wójt zabrał głos na temat projektu realizowanego przez powiat 
sanocki w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego.
W celu zabezpieczenia udziału finansowego naszej gminy w kwocie 15 tysięcy zł.
( rozłożonego na 3 lata ), wymagane jest, by Rada Gminy zaopiniowała 
przystąpienie do projektu. W dalszym ciągu będzie podjęta w tej sprawie stosowna 
uchwała. 

Pan Leon Myrdak poddał wniosek pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku 
głosowało 13 radnych.

Ad. 8

Interpelacje i zapytania. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Jarosław Adamski, pytając, czy jest wykonany 
projekt planu na budowę chodnika w Pobiednie.

Wójt odpowiedział, iż projekt nie jest jeszcze wykonany. 

Pan Adamski stwierdził, że wszystko opiera się na kłamstwie, nie można  opierać 
się na takich projektantach.

Pan Jan Hołomek – zapytał, na jakim etapie jest przejęcie drogi powiatowej 
w kierunku Bukowicy na gminę.

Pan Henryk Majka poruszył następujące sprawy: 

 ponowił prośbę dotyczącą czyszczenia rynien w Domu Ludowym, 
 na jakim etapie jest realizacja remontu Domu Ludowego,
 zainteresować się sprawą obsunięcia na drodze koło stadionu,



 sporządzić wniosek i pozyskać środki  na remont pomnika w parku 
     w Nowotańcu – Referat kultury i promocji gminy,
 dołożyć w dwóch miejscach w Nowotańcu zbiorników na szkło i plastiki 
     ( koło stadionu i koło Pana Pisia ).

Pan Marcin Gorzkowski – zgłosił, iż nie świeci oświetlenie uliczne w Równiach.

Wójt odpowiedział, że było to już zgłaszane.

Pani Maria Kowalczyk – zapytała, kiedy będzie robiony chodnik w Nagórzanach, 
oraz zgłosiła konieczność wykonania łatania dziur na drodze do Pawińskiego 
 i Barnusia.

Pan Wojciech Ambicki – przypomniał o sprawie zamontowania lustra koło 
kościoła w Bukowsku oraz poinformował o wyremontowaniu przepustu przez Pana 
Dudusia.

Ad. 9

W „Wolnych wnioskach” głos zabrali:

Stanisław Krzywiński – sołtys wsi Tokarnia
Poinformował, że ostatnio było w Tokarni dwóch panów, którzy szukali działek 
pod budowę paneli. Jest dwóch mieszkańców zainteresowanych oddaniem gruntów 
pod fermy paneli słonecznych. Zapytał, czy gmina wie coś na ten temat. 

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt. 
Na posiedzeniu Rady Sołeckiej w Bukowsku był przedstawiciel firmy włoskiej, 
który chce się dogadać indywidualnie i oferuje kwotę 4 tys. zł za 1 ha gruntu 
dzierżawionego rocznie ( dzierżawa na 25 lat ).
Wójt dodał, że gmina nie zajmuje się ta sprawą.

Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do P. Bończaków.
Stwierdził, iż Rada Gminy zapoznała się już kilkakrotnie z genezą ich sporu, 
ostatnio na sesji styczniowej.
Rada Gminy podjęła decyzję, iż kolejne spotkania mają się odbywać z udziałem 
dwóch stron, po to, by dać szansę tej drugiej stronie na odniesienie się do problemu 
i wypowiedzenie się w tej sprawie. Do tej pory mamy przedstawiane jednostronnie 
kwestie sporne i jednoznacznie przez Radę przyjęte.
Poprosił P. Bończaków o informację , co wydarzyło się w tej sprawie od stycznia 
do tej pory.



Wypowiedź Państwa Bończaków znajduje się na płytce załączonej do 
niniejszego protokołu.

Pan Jan Hołomek – zapytał, dlaczego gmina miesza się w sprawę, w którą 
zaangażowani są P. Bończak, Kopczyki, Zarząd Dróg, Nadzór Budowlany. 
Niech sobie sami rozwiązują ten spór.

Pan Leon Myrdak udzielił informacji, iż nikt nie wtrąca się do tej sprawy, 
natomiast każdy ma prawo przyjść na sesję i ma prawo się wypowiedzieć. Taki jest 
obowiązek Rady Gminy.
W tym momencie jest to nieobiektywne przedstawienie sporu. Nic z tego nie 
wynika, słyszy się tylko pomówienia i każdy, kto zabiera głos w tej sprawie jest 
pomawiany.

W dalszym ciągu sesji Pan Wójt poinformował zebranych, iż Rada Powiatu 
przeznaczyła środki na remont odcinka drogi w Wolicy.
Następnie przedstawił jeszcze raz cały przebieg sprawy dotyczącej P. Bończaków 
i P. Kopczyków.

Pan Kazimierz Mazur zabrał głos w sprawie pomówień i stwierdził, że kiedy 
skieruje się sprawę do sądu, to Pan Robert Bończak może się wtedy zasłonić 
niepoczytalnością. Proponuje, żeby przedstawił, że jest psychicznie zdrowy 
i wtenczas w razie pomówień można złożyć sprawę do sądu. 

Pan Leon Myrdak udzielił wyjaśnienia, że Rada Gminy nie ma kompetencji do 
kierowania osoby celem ustalenia stopnia ubezwłasnowolnienia. W sprawie tej 
decyduje sąd.

Pan Jarosław Adamski   - sprawa P. Bończaków miała iść drogą administracyjną, 
ale zboczyła przez to, że są wydawane decyzje nie w terminie, albo w ogóle nie są 
wydawane. Dopiero sąd to rozstrzygnie. Stwierdził, iż nie zajmuje się plotkami, nie 
rozmawia też z żadną ze stron w tej sprawie. Pan Adamski zadał pytanie, po co 
Pani Kopczyk przyszła na spotkanie, jeżeli stwierdziła, że nie będzie brać udziału 
w mediacjach.
Dalej twierdzi, że na samym początku należało wydać P. Bończakom decyzję 
zgodną z prawem, odmowną lub informację, że decyzja ta nie należy do 
kompetencji gminy. Poszliby droga administracyjną, a ich to tylko zablokowało.



Pan Leon Myrdak -  stwierdził, iż każdy ma prawo do własnych poglądów.
Wydanie decyzji jakiejkolwiek przy tym sporze, który dotyczy dwóch stron będzie 
powodowało kolejne odwołania.
Nie można łamać przepisów, takie są procedury, tego nie pominiemy, czy to się 
komuś podoba, czy nie.

Pan Adamski trzyma się tego, że Wójt powinien wydać stosowną decyzję.

Przewodniczący Rady poinformował, że kto jest  zainteresowany sprawą 
Bończaków, to komplet dokumentów znajduje się w referacie u Pana Roberta 
Milczanowskiego. Można się z nią szczegółowo zapoznać.

Ad. 10

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

   


