
P R O T O K Ó Ł  Nr XXXVIII/13

z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 27 września 2013 r.

Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu 
Gminy od godziny 8.00 do 10.00.

W sesji uczestniczyli radni wg załączonej listy obecności , oraz: 

1. Wójt Gminy – P. Piotr Błażejowski
2. Sekretarz Gminy – P. Henryka Grochoła
3. Przedstawiciele Firmy INTERQ.
4. P. Halina Bończak.

Otwarcia sesji dokonał Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy, witając 
radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji bierze udział 12 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, jak niżej:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Wójta z prac między sesjami.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał.
6. Dyskusja. 
7. Podjęcie uchwał: 

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r,
- w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/263/10 w sprawie przeznaczenia 
  do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko 
  własności Gminy Bukowsko,
- w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej
  w miejscowości Wola Sękowa własności Gminy Bukowsko.

     



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

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów „za”.

AD. 2

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie, bez zastrzeżeń.

AD. 3 

Wójt Pan Piotr Błażejowski przedstawił informację o pracy Urzędu w okresie 
między sesjami: 

- odczytał pismo z Policji, które zostało wysłane w odpowiedzi na pismo 
  Wójta na temat przeciążenia samochodów na naszych drogach,

- zakończono remont szkoły w Pobiednie, który został poszerzony o adaptację  
  pomieszczeń balkonu,

- zakończono remont dróg gminnych, 

-została przyznana dalsza część destruktu,

- trwają prace na stadionie w Bukowsku, Wójt zaznaczył, że jest dobry wykonawca

- w dniu dzisiejszym nastąpi otwarcie ofert na remont boiska sportowego przy 
  szkole w Nowotańcu,

- otrzymaliśmy 2 zestawy do budowy mostów, które sprzedaliśmy jako złom
  i uzyskaliśmy z tego tytułu 56 tys. zł.
  Ze środków tych zostanie sfinansowana wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu
  Gminy.

- złożony został wniosek na pokrycie wypłaconych odpraw nauczycieli,

- wstępnie zaopiniowany został wniosek na doposażenie szkół na kwotę 60 tys. zł.,



- przecieka dach na szkole w Bukowsku , powodem tego były wysokie temperatury 
  w miesiącach letnich,

- sprawa mieszkań dla Figurów z Bukowska i Młynarczyków z Tokarni,

- odbudowa drogi powiatowej w Wolicy,

- został uzgodniony wniosek w sprawie kanalizacji w Bukowsku,

- będzie uruchomione oświetlenie uliczne w kierunku drogi do P. Ambickiego, 

- sprawa odszkodowania za drogę na przekaźnik od Radia Bieszczady
  ( należy określić kwotę stawki odszkodowania ),

- firma INTERQ chce zakładać światłowody pod Internet ( podejście pod każdy 
  dom z Internetem ).
  Wójt poinformował radnych, iż na dzisiejszą sesję przyjedzie przedstawiciel tej 
  Firmy i przedstawi założenia programu w zakresie informatyzacji światłowodem.

AD. 4

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie w składzie: 

1. P. Henryk Majka
2. P. Tadeusz Gliściak
3. P. Stanisław Maczużak 

Przewodniczącym komisji został Pan Henryk Majka.

AD. 5 – 7 

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał.

1.  Projekt uchwały Nr XXXVIII/219/13 omówił Pan Wójt   informując, iż 
zaciągnięty kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetowego w roku 2013, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 
pożyczek.

Pan Henryk Majka odczytał projekt uchwały i przystąpiono do dyskusji.



Pan Majka zapytał, na jaki poziom podniesiony zostanie procent zadłużenia gminy 
po podjęciu tej uchwały.

Wójt odpowiedział, że około 48 %.

Uchwała Nr XXXVIII/219/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.

2.  Kolejny projekt uchwały o numerze XXXVIII/220/13 dotyczy zmian w uchwale 
budżetowej. Zmiany wprowadzone tą uchwałą omówił Pan Przewodniczący oraz 
Wójt.

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

Uchwała Nr XXXVIII/220/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2013 r została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.

3.  Projekt uchwały Nr XXXVIII/221/13 dotyczący uchylenia uchwały Nr 
XXXIX/263/10 omówił Pan Przewodniczący Leon Myrdak. Poinformował, iż 
chodzi o działkę, na której planowana jest przepompownia. Problem ten był 
omawiany na posiedzeniach komisji.

Treść niniejszej uchwały została odczytana, dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXXVIII/221/13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/263/10 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w 
miejscowości Bukowsko własności Gminy Bukowsko została podjęta 
jednogłośnie -  12 głosów „za”.

4.  Projekt uchwały Nr XXXVIII/220/13  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 
nieruchomości położonej w Woli Sękowej omówił Pan Leon Myrdak, 
przedyskutowany był również na posiedzeniach komisji.

Pan Majka odczytał powyższy projekt, dyskusji brak.

Uchwała Nr XXXVIII/220/13 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 
nieruchomości położonej w miejscowości Wola Sękowa własności Gminy 
Bukowsko podjęta została jednogłośnie – 12 głosów „za”. 



AD. 8 

W punkcie  „INTERPELACJE I ZAPYTANIA”  głos zabrali:

P. Jarosław Adamski

Zapytał, co z przejściem koło szkoły w Pobiednie.

Wójt odpowiedział, że  gmina ma zakupić znaki, a Zarząd Dróg je postawi.

P. Jan Hołomek

Interweniuje, by przed zimą coś zrobić z drogą wojewódzką odcinek koło 
Bochnaka, w kierunku na Wolę Piotrową, bo się całkowicie posypie i wykruszy.
Ponadto  proponuje, by stworzyć komisję w celu obejrzenia drogi asfaltowej 
gminnej w kierunku obór, gdzie usunięta jest ziemia, do połowy asfalt popękany, 
coraz trudniej przejechać.

P. Maria Kowalczyk

Droga w kierunku kopalni, za ujęciem zniszczona przez lasy. Ludzie z Bukowska, 
Tokarni, Nagórzan mają tam pola i nie mają możliwości przejechać. Lasy powinny 
dać kamień i utwardzić tą drogę.

Następnie Pan Przewodniczący Leon Myrdak poinformował, że  na dzisiejszej sesji 
gościmy Firmę INTERQ i poprosił o przedstawienie projektu dotyczącego 
utworzenia sieci internetowej w całej gminie.

Przedstawiciele firmy szczegółowo omówili założenia projektu, radni oraz Wójt 
zadawali pytania, na które uzyskali stosowne odpowiedzi i wyjaśnienia. 

Pan Przewodniczący stwierdził, iż mamy przedstawioną ideę projektu, teraz firma 
winna przedłożyć ofertę.
Wójt dodał, że musi to pójść do oceny mieszkańców wsi.

Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii w tej sprawie Pan Leon Myrdak podziękował 
przedstawicielom Firmy INTERQ na przedstawioną informację.



W dalszej części sesji Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Halinie Bończak.

Pani Bończak odniosła się do wypowiedzi radnego Pana Kazimierza Mazura     
z poprzedniej sesji, oraz przedstawiła problem, który był przez nią poruszany na 
wcześniejszych sesjach.

Po wypowiedzi Pani Haliny Bończak Wójt stwierdził, że udzieli jej  na piśmie 
informacji w kwestii poruszonych spraw .

Pan Leon Myrdak poinformował radnych o otrzymaniu pisma od Pani Anny 
Dobrzańskiej w sprawie ważności uchwały Nr XVI/96/08 z dnia 18 kwietnia 
2008 r oraz odczytał treść przygotowanej odpowiedzi na powyższe pismo.
Zostanie wysłane również drugie pismo dotyczące wynajmu pomieszczeń.

AD. 9

W kolejnym punkcie obrad „Wolne wnioski” wypowiedzieli się:

Pan Stanisław Krzywiński – sołtys wsi Tokarnia

W Tokarni prowadzone są prace geodezyjne, Starostwo obiecało zorganizować 
zebranie, by dać informację mieszkańcom na ten temat, teraz stwierdzili, że Gmina 
powinna się tym zająć.

Wójt odpowiedział, że zostanie zorganizowane zebranie.

W dalszym ciągu Pan Krzywiński zapytał, czy na Tokarni nie będzie robiony 
remont dróg, bo według sołtysa ich miejscowość została pominięta w tych 
działaniach.

To samo stwierdził Sołtys Karlikowa Pan Marek Winiarz.

Pan Wójt przyznał, iż faktycznie zapomniał o tych miejscowościach.

Pan Henryk Majka – radny i sołtys wsi Nowotaniec 

Poinformował o niedokończonych remontach w Nowotańcu: 



- droga od Nowotańca w kierunku Woli Sękowej ( do Kiczery ),

- mostek przy stadionie,

Pan Jan Hołomek – radny i sołtys wsi Wola Piotrowa

Popiera wystąpienie Pana Krzywińskiego dotyczące prac geodezyjnych.
Nikt nie przedstawił żadnego pisma, a mieszkańcy Woli Piotrowej mają również 
pola w Tokarni.

Ponadto dalej wnioskuje o przejęcie drogi powiatowej na gminę.

Pani Maria Kowalczyk – radna wsi Nagórzany

Stwierdziła, że nikt tak nie został potraktowany jak wieś Nagórzany. Dostała tylko 
na jeden dzień sprzęt i została droga do zrobienia.

Odpowiedział Pan Wójt, iż Nagórzany dostały więcej, aniżeli inni, ponieważ były 
wykonywane roboty przez Pana Stanisława Lenio.

Pan Marian Sołtys – radny i sołtys wsi Wola Sękowa

Wykonać remont drogi od kaplicy do Uniwersytetu, bo dużo ludzi korzysta z tej 
drogi.

Pan Wojciech Ambicki – radny wsi Bukowsko

Prosił o uruchomienie oświetlenia ulicznego.

Następnie Pan Wójt poinformował, że zebranie w Tokarni odbędzie się w dniu 3 
października o godzinie 10.00.

AD. 10 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Pan Leon Myrdak 
zamknął  XXXVIII sesję Rady Gminy Bukowsko.
 



 
 


