
PROTOKÓŁ  Nr XXX/13
z obrad Sesji Rady Gminy Bukowsko

odbytej dnia 15 marca 2013 r

Obrady XXX Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy  w 
godzinach od 800 do 1030.

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. Sołtysi wsi.
4. Inspektor UG  – P. Jadwiga Milczanowska 
5. Kierownik Posterunku Policji – P. Józef Żółkiewicz

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 12 radnych, co stanowi quorum 
do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił porządek obrad:

1) Otwarcie sesji.
2) Informacja Wójta z pracy między sesjami.
3) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał:

−  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2013

− w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałaniu  Narkomani  w  Gminie 
Bukowsko na lata  2013 – 2015

− w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  najem  lokalu  w  budynku  Nr  122  położonym  
w miejscowości Pobiedno stanowiącym własność gminy Bukowsko. 

− w sprawie  przeznaczenia  do wydzierżawienia  na  okres  5 lat  nieruchomość położoną  
w Pobiednie stanowiącą własność gminy Bukowsko będącą  we władaniu mieszkańców 
wsi Pobiedno.  

− w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  najem  lokalu  w  budynku  Nr  140  położonym  
w miejscowości Bukowsko stanowiącym własność gminy Bukowsko 

− w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu położonego w miejscowości Tokarnia 
− w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zamianę  gruntu  położonego  w  miejscowości  

Wola Piotrowa  
− w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
− w  sprawie  zmiany  Uchwały  Rady  Gminy  z  dnia  31  marca  2005  roku  w  sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół 
podstawowych,  gimnazjów,  szkół  ponad  gimnazjalnych  oraz  słuchaczy  kolegiów 
nauczycielskich,  nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych  i  kolegiów  pracowników 
służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Bukowsko



5) Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał. 
6) Interpelacje i zapytania.
7) Wolne wnioski.
8) Zamknięcie sesji

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono i przyjęto jednogłośnie – 12 głosów 
„za”.

Następnie Pan Myrdak Leon Przewodniczący Rady Gminy  udzielił głosu nowo 
mianowanemu Kierownikowi Posterunku Policji P. Józefowi Żółkiewiczowi.

Kierownik Posterunku zapoznał zebranych z informacją z przestępczości w gminie Bukowsko w 
roku 2012:
Posterunek Policji w Bukowsku  zanotował ogółem 61 przestępstw roku 2012, ogólny wskaźnik 
wykrywalności wynosi 75%. 

Przestępstwa

- popełnione przez osoby nieletnie - 6 
- o charakterze kryminalnym  37 przestępstw z czego wykrytych 24
- przestępstwa przeciwko mieniu 27 wzrost o 4% w stosunku do roku 2011, zostało wykryte 1 

przestępstwo
- prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym (rowery i samochody) – 16 w stosunku do roku 

2011 nastąpił spadek z 19 na 16
- wypadki drogowe – 2
- uszkodzenia mienia – 2 , z wszczętych dwóch dochodzeń zostało  wykryte zostało 1
- kradzież w włamaniem – 5 nie zostały wykryte żadne z popełnionych
- bójki i pobicia – 6 z czego 5 przypadków wykryto
- uszczerbek na zdrowiu – 3 wykryto 100%

Wykroczenia

Zanotowano 39 wykroczeń z czego sporządzono 30 wniosków o ukaranie, oraz podjęto 9 decyzji 
odstąpienia od skierowania sprawy do organu orzekającego wobec popełnienia wykroczenia.
mandatami karnymi zostały ukarane  - 32 osoby ( zakłócenie ciszy i porządku, niewłaściwe 
utrzymywanie psów, kierowanie samochodami po spożyciu alkoholu).
Kierownik złożył podziękowania Wójtowi za pomoc finansową jaką otrzymuje Posterunek.

Pan Piotr Błażejowski Wójt Gminy 
- poinformował zebranych o spotkaniu jakie zostało odbyte z Wojewódzkim Komendantem 
Policji,  na którym przedstawiona została kandydatura na nowego Kierownika Posterunku Policji 
w Bukowsku w osobie Pana Józefa Żółkiewicza, w stosunku do którego została wystawiona 
pozytywna opinia Wójta Gminy i Rady Gminy. Na powyższym spotkaniu przekazane zostały 
podziękowania za utrzymanie Posterunku, gdyż przewidziany był do likwidacji.

Do Kierownika Posterunku skierowane zostały problemy:

Pan Majka Henryk Radny



- jako kurator pytam jak przedstawia się sprawa tzw. niebieskich kart na terenie naszej gminy i 
czy to są osoby z wyrokami

Odpowiedź  Kierownika Posterunku:
 W roku ubiegłym założonych zostało 2 niebieskie karty, te osoby nie mają jeszcze orzeczonych 
wyroków.

Pan Tadeusz Gliściak Radny
- jak się przedstawia osobowo stan kadry na Posterunku?
- proszę zwrócić uwagę na problem jaki zaistniał na terenie wsi Wolica, załadunku samochodów 
TIR na drodze powiatowej obok przystanku autobusowego przy siedzibie firmy Kontra,  stwarza 
to zagrożenia oraz utrudnienia w ruchu brakuje poboczy piesi nie mają miejsc do przejścia , 
problem ten już był zgłaszany wcześniej.

Odpowiedź  Kierownika Posterunku:
 Kierownik i dwóch dzielnicowych

Pan Stanisław Konik Radny
- na terenie wsi Dudyńce istnieje problem na drodze Dudyńce - Pielnia jest tam ograniczenie 
tonażu do 8 t, nie jest to przestrzegane głównie przez jednego przedsiębiorcę 
- drugi problem to palenie śmieci

Odpowiedź  Kierownika Posterunku:
- będą podejmowane działania

Pan Kazimierz Mazur Radny
- na terenie Wyganki często dochodzi do przekroczenia szybkości, utrudnia to poruszanie się 
pieszych, dzieci

Odpowiedź  Kierownika Posterunku:
- będą działania podejmowane wspólnie z ruchem drogowym

Pan Henryk Majka Radny
- na terenie wsi Nowotaniec istnieje problem picia alkoholu przez nieletnie osoby często to 
odbywa się przy domu ludowym lub dawnym przedszkolu, prośba o dozorowanie tych miejsc, 
chodzi tutaj głównie o osoby  nieletnie.

Pan Piotr Błażejowski Wójt Gminy 
- prośba do Posterunku Policji o zacieśnienie współpracy ze szkołami



Ad. 2 

W trakcie obrad na  sesję przybyło 2 radnych:
P. Jarosław Adamski oraz P. Dominik Wyciszkiewicz, obecnych na sesji 14 radnych.

Informacja Wójta z pracy między sesjami.

Pan Piotr Błażejowski  Wójt Gminy  przedstawił informację na temat pracy Urzędu za okres I 
kwartału 2013 roku.
Informacja jest załącznikiem do protokołu

Ad. 3

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie ( 14 głosów „za” ) 
w następującym składzie: 

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

Przewodniczącym komisji został wybrany Pan Henryk Majka.

Pan Leon Myrdak Przewodniczący Rady poinformował sołtysów wsi, iż Rada Gminy ustaliła 
zasadę,  że przy podejmowaniu uchwał sołtysi wsi będą mieli możliwość zgłaszania swojej 
opinii.

Ad. 4 i 5

1. Projekt uchwały Nr XXX/179/13  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2013. 
Wniosek o podjęcie tej uchwały przedstawił Piotr  Błażejowski Wójt Gminy 
Projekt  uchwały odczytał Pan Henryka Majka, dyskusji na temat uchwały nie było, 
przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr XXX/179/13 została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”

2. Projekt uchwały Nr  XXX/180/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu 
Narkomani w Gminie Bukowsko na lata  2013 – 2015
Wniosek o podjęcie tej uchwały przedstawił Piotr  Błażejowski Wójt Gminy 
Projekt  uchwały odczytał Pan Henryka Majka, dyskusji na temat uchwały nie było, 
przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr XXX/180/13  została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”

3. Projekt uchwały Nr XXX/181/13 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku Nr 
122 położonym w miejscowości Pobiedno stanowiącym własność gminy Bukowsko. 
Wniosek o podjęcie tej uchwały przedstawił Piotr  Błażejowski Wójt Gminy 
Projekt  uchwały odczytał Pan Henryka Majka, dyskusji na temat uchwały nie było, 
przystąpiono do głosowania.



Uchwala Nr XXX/181/13 została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”

4. Projekt uchwały Nr XXX/182/12 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 5 lat 
nieruchomość położoną w Pobiednie stanowiącą własność gminy Bukowsko będącą  we 
władaniu mieszkańców wsi Pobiedno.
Wniosek o podjęcie tej uchwały przedstawił Piotr  Błażejowski Wójt Gminy 
Projekt  uchwały odczytał Pan Henryka Majka, dyskusji na temat uchwały nie było, 
przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr XXX/182/13 została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”

5. Projekt uchwały Nr XXX/183/13 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w budynku Nr 
140 położonym 
w miejscowości Bukowsko stanowiącym własność gminy Bukowsko 
Wniosek o podjęcie tej uchwały przedstawił Piotr  Błażejowski Wójt Gminy 
Projekt  uchwały odczytał Pan Henryka Majka, dyskusji na temat uchwały nie było, 
przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr XXX/183/13 została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”

6. Projekt uchwały Nr XXX/184/13 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu położonego 
w miejscowości Tokarnia 
Wniosek o podjęcie tej uchwały przedstawił Piotr  Błażejowski Wójt Gminy 
Projekt  uchwały odczytał Pan Henryka Majka, dyskusji na temat uchwały nie było, 
przystąpiono do głosowania.

Uchwala z Nr XXX/184/13 ostała podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”

7. Projekt uchwały Nr XXX/185/13 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu położonego 
w miejscowości Wola Piotrowa
Wniosek o podjęcie tej uchwały przedstawił Piotr  Błażejowski Wójt Gminy 
Do niniejszej uchwały złożył wyjaśnienie Radny Hołomek Jan objaśnił co jest przedmiotem 
zamiany.
Projekt  uchwały odczytał Pan Henryka Majka.

Uchwala Nr XXX/185/13 została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”

8. Projekt uchwały Nr XXX/186/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Wniosek o podjęcie tej uchwały przedstawiła Pani Urszula Rakoczy Skarbnik Gminy 
Projekt  uchwały odczytał Pan Henryka Majka, dyskusji na temat uchwały nie było, 
przystąpiono do głosowania.

Uchwala Nr XXX/186/13 została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”

9. Projekt uchwały Nr XXX/187/13 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy z dnia 31 marca 
2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Bukowsko
Wniosek o podjęcie tej uchwały przedstawiła Pani Urszula Rakoczy Skarbnik Gminy 



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

Uchwala Nr XXX/187/13 została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”

Pan Przewodniczący podziękował Komisji Uchwał i Wniosków za pracę.

Ad. 6 

W punkcie „interpelacje i zapytania” głos zabrali:

Pan Myrdak Leon –Przewodniczący Rady Gminy – sprawy bieżące 

- sprawa złożonego w dniu 28 marca 2013 roku pisma Pani Haliny Bończak i Robert Bończak 
zam. Pobiedno 7 dotyczącego szkód powstałych po zalaniu posesji w Zboiskach  i sprawy 
spornej pomiędzy P. Bończak Robert, Bończak Halina i Kopczyk Marian, Rada Gminy została 
poinformowana z treścią pisma w dniu 28 stycznia na sesji Rady.
Do wystosowania odpowiedzi na złożone pismo zostali upoważnieni Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy P. Jarosław Adamski i Pan Marcin Gorzkowski.
Treść odpowiedzi odczytał Pan Marcin Gorzkowski, powyższa odpowiedź została następnie 
poddana pod głosowanie. Radni poprzez głosowanie przy głosach: 13 „za” i 1 „wstrzymujący 
się” zatwierdzili treść  odpowiedzi dla P. Robert Bończak i Halina Bończak.

- Wpłynęło pismo Pana Zygmunta Podgórskiego o sprzedaż działki będącej droga wzdłuż 
zakładu Pana Zygmunta Podgórskiego, proponuje o podjęcie decyzji o skierowanie pisma do 
zaopiniowana przez Radę Sołecka i Radnych wsi Bukowsko. Wniosek o skierowanie pisma 
został przegłosowany jednogłośnie, zostanie zorganizowane spotkanie  Radą Sołecką w celu 
zaopiniowania.

- pismo od mieszkańców wsi Nowotaniec odnośnie odpłatności za odpady według wagi, ta 
sprawa została wyjaśniana na zebraniu wiejskim, ponieważ omówiono dokładnie sprawę ważenia 
odpadów nie widzi się potrzeby udzielania odpowiedzi pisemnej w tej sprawie, sprawę uznano za 
wyjaśnioną.

- pismo od Pana J. Muszańskiego Redaktora czasopisma ”Kwartalnik” o nawiązanie stałej 
współpracy w sprawie redagowania artykułów w zakresie działania Rady. Czy będą osoby, które 
będą chciały redagować takie artykuły?  Materiały na temat  pracy Rady są dostępne osobiście 
jestem za współpracą ale kwestie oczywiste gdzie są materiały dostępne nie ma powodu aby ktoś 
je dodatkowo redagował . 

Głos zabrali:

Pan Dominik Wyciszkiewicz
-od roku się mówi aby zamieszczać sprawy śmieci w Kwartalniku, robić zdjęcia dzikim 
wysypiskom



Pan Piotr Błażejowski Wójt Gminy
- informację na temat śmieci tak się zmieniają, że nie możemy umieszczać czegoś co za dany 
czas będzie już nie aktualne, sprawy które będą już zatwierdzone i obowiązujące można podawać 
w Kwartalniku, to wszystko musi być uregulowane

Pan Myrdak Leon –Przewodniczący Rady Gminy
- proponuję aby zapraszać na sesje Redaktora Kwartalnika i będzie sobie sporządzał notatki do 
artykułów ja ze swej strony też oferuje pomoc. 

Pan Marcin Gorzkowski
- ludzie do dzisiaj nie widzą jakie śmieci mają wkładać do jakiego worka

Pan Piotr Błażejowski Wójt Gminy
- na każdym worku jest napisane jakie odpady mają być w nim złożone

Pan Myrdak Leon –Przewodniczący Rady Gminy
- każdy otrzymał regulamin w którym są opisane worki, napis na workach informuje dla  jakich 
odpadów są przeznaczone 

Pan Majka Henryk Radny
- cz mamy wszystkie rodzaje worków na segregowane odpady, był moment że ludzie się wyzbyli 
worków, teraz nie mają. Zostały worki z odpadami nieodebrane.

Pan Piotr Błażejowski Wójt Gminy
- nie były zabrane odpady w dniu odbioru segregowanych jeżeli worki zawierały pampersy, 
innych sytuacji nie było

Pan Majka Henryk Radny
- jak mamy traktować pampersy?

Pan Piotr Błażejowski Wójt Gminy
- pampersy są to śmieci niesegregowane

Pan Tadeusz Gliściak Radny
- składają podanie o umorzenia za odpłatność za śmieci czy będą udzielane umorzenia?

Pan Piotr Błażejowski Wójt Gminy
- podania są składane ale nie są rozpatrywane, czy będą udzielane umorzenia to nie wiemy  

Pan Myrdak Leon –Przewodniczący Rady Gminy
- do tematu gospodarki odpadami wrócimy, ale muszą się ustabilizować przepisy, interpretacja 
musi być jasno określona czy są umorzenia i zwolnienia na jakich zasadach.



Ad. 7

 W „Wolnych wnioskach” jako pierwszy głos zabrali: 

Pan Jan Hołomek Radny
- odnośnie wsi Wola Piotrowa skomunalizowanie drogi na „Bukowicy” zgłaszanej na zebraniu 
wiejskim istnieje jako powiatowa, aby w przyszłości była możliwość tę drogę remontować z 
pozyskanych środków
- osuwisko na drodze gminnej w kierunku obór jest to droga na której głownie jest transport 
rolniczy
- wnioskuję o utrzymanie tzw. trzy dni koparki, zostało to zlikwidowane, rozumiem że się szuka 
oszczędności, może zmniejszyć ilość ale prośba aby utrzymać nie wszyscy przeznaczyli fundusz 
sołecki na remonty dróg

Pan Myrdak Leon –Przewodniczący Rady Gminy
- jest tutaj  dylemat chcemy zmniejszać zadłużenia, środków finansowych nie ma ale wpływają 
wnioski o remonty dróg , zaplanowane są inwestycje wszyscy wiemy jakie mamy wskaźniki 
i zadłużenia. Szukamy wszędzie pieniędzy na remonty dróg propozycja tzw. trzy dni koparek 
postanowiliśmy włączyć tę  kwotę do remontu dróg,

Pan Piotr Błażejowski Wójt Gminy
- Zaczekajmy w chwili obecnej nie potrzebne są środki na tzw. trzy dni koparki zaczekajmy na 
jasną sytuację ile będziemy mieli środków, wówczas rozeznamy co ile będzie potrzebne .

Winiarz Marek sołtys wsi Karlików
- jeżeli chodzi o Karlików ja w roku ubiegłym za te pieniądze  chciałem zrobić odwodnienie 
remizy, środków nie było wystarczająco wiec zakupiłem materiał w tym roku chciałem 
przeznaczyć na dokończenie tego odwodnienia
- druga sprawa to droga w kierunku wyciągu narciarskiego, konieczny remont chociaż na 
odcinku do Państwa Toczków, żeby coś pomyśleć gdyż tam nie da się  przejechać.

Pan Myrdak Leon –Przewodniczący Rady Gminy
- słuchając informacji o poszczególnych wioskach, wykorzystanie środków na odśnieżanie dróg 
jest różne są duże rozbieżności, nasuwa się pytanie z czego to wynika, skąd tyle przejazdów w 
Pobiednie?

Andrzej Kołodziej Sołtys wsi Pobiedno
- przeprowadziłem rozmowę  z Witoldem Marzec podpisał umowę z gminą , to wyście ustalali 
umowę , są określone warunki kiedy należy wyjeżdżać z odśnieżaniem i jakie warunki mają 
panować na drodze.

Pan Piotr Błażejowski Wójt Gminy
- potwierdzenie wyjazd jest zlecana sołtys

Andrzej Kołodziej Sołtys wsi Pobiedno
 To jest trochę nie w porządku żebym ja wiedział mieszkając przy drodze powiatowej co się 
dzieje gdzieś tam przy drodze gminnej. Myślę że na bezpieczeństwie nie powinniśmy 
oszczędzać. Ja mam taką sytuację że przedszkole i ośrodek jest przy drodze gminnej, większość 
szkół jest przy drodze powiatowej, które są odśnieżane przez powiat. Doszło tutaj jakieś 
posypywanie z tego co wiem w roku ubiegłym nie było problemy, żeby posypać musi wyjechać. I 
tu jest problem tak to wygląda



Dominik Wyciszkiewicz Radny
- z przodu ma pług z tyłu posypuje

Pan Piotr Błażejowski Wójt Gminy
Nie tylko Witek Marzec ma w ofercie posypywanie, wszyscy mają

Pan Marcin Gorzkowski Radny
W Nowotańcu jest chodnik do odśnieżania jest szkoła Kościół ośrodek zdrowia 

Maria Kowalczyk Radna
- ja mam 3 osoby niepełnosprawne, każdy dzień samochód musi przyjechać

Andrzej Kołodziej Sołtys wsi Pobiedno
Ja nie mam kompetencji odpowiadać za bezpieczeństwo na drogach.

Pan Piotr Błażejowski Wójt Gminy
Jest Kodeks drogowy który wyraźnie określa, że należy się dostosować do warunków panujących 
na drodze.

Andrzej Kołodziej Sołtys wsi Pobiedno
Wyjeżdżając z pod ośrodka zdrowia jest tam problem, zwłaszcza kobiety które przyjeżdżają z 
dziećmi. Była jeszcze taka sytuacja, że przez miesiąc w okresie odśnieżania byłem chory Witek 
Marzec sam podejmował decyzję kiedy ma jechać i odśnieżać.

Pan Piotr Błażejowski Wójt Gminy
Stąd wniosek aby ten odcinek przypisać do zadań szkolnych w kwestii posypywania wyjazdu 
spod przedszkola.

Jarosław Adamski Radny
- bezpieczeństwo jest najważniejsze to wiadomo, wyjazd ze szkoły jest niebezpieczny, jeżeli 
pracownik szkoły może dokonywać posypywania tego odcinka to niech to robi, żeby miał w 
obowiązkach wpisane, to skrzyżowanie jest tam niebezpieczne.
Sytuacja w Pobiednie jest naprawdę newralgiczna odnośnie szkoły, jeżeli jest szkoła powinno 
być przejście, światła, jeżeli są osoby kompetentne do tych rzeczy jeżeli jest planista to powinno 
być wszystko sprawdzone, zaplanowane a nie wydajemy pieniądze na szybko. 
W sprawie dróg to też nikt nie sprawdzi, tak pieniądze wydajemy przede wszystkim trzeba 
uczulić tego Pana Stonawskiego, który ma drogi które były remontowane, żeby sobie sam 
przejechał po tych drogach, które mają gwarancję, obowiązuje rękojmia, żeby te drogi zostały 
poprawione, te same wnioski wracają jak bumerang. Odnośnie tego odśnieżania to też można 
wyznaczyć niższą kwota, żeby posypywał tylko te miejsca gdzie są jakieś przystanki jakiś 
podjazd a nie płaci się kupę pieniędzy, raz może przejechać ale drugi raz ograniczyć do połowy 
gdzie jest sytuacja konieczna, no tutaj zaszła taka sytuacja w tym Pobiednie ja też tego nie 
kontrolowałem myślałem, że ktoś to robi uczciwie, no przedobrzył.

Andrzej Kołodziej Sołtys wsi Pobiedno
-myślę że do tego tematu wrócimy jak na sesji będzie Pan Witek Marzec on się wypowie i wtedy 
zobaczycie jak sytuacja wygląda

Gliściak Tadeusz 
- w jakim kierunku idzie sprawa wodociągu



Pan Piotr Błażejowski Wójt Gminy
- sprawa wodociągu się skomplikowała wyjściem z sytuacji jest podłączenie się do Sanoka 

Pan Majka Henryk Radny

Przedłożył wniosek na karcie wniosku Radnego w sprawie wykonania rozbudowy linii 
oświetleniowej - zamontowania 5 lamp oświetleniowych na terenie Nowotańca, z lamp 
przekazanych przez firmę Martifer. 
Wniosek złożony pisemnie, wraz z projektem wykonawczym.

Pan Sołtys Marian

- W sprawie zamontowania lamp na Małej Woli.

Ad. 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy dokonał  zamknięcia 
XXX sesji Rady Gminy Bukowsko.

Protokołowała:
Jadwiga Milczanowska

Przewodniczący 
Rady Gminy Bukowsko

Leon Myrdak


