
PROTOKÓŁ  NR XXXIX/13 

z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 25 października 2013 r

Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy 
w godzinach od 8.00 do 10.20.

W Sesji uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności.

Ponadto w Sesji udział wzięli:

1. Wójt Gminy – P. Piotr Błażejowski
2. Sekretarz Gminy – P. Henryka Grochoła
3. Skarbnik Gminy – P. Urszula Rakoczy
4. Radny powiatu sanockiego – P. Robert Pieszczoch.

Lista obecności w/w osób stanowi załącznik do protokołu.

Otwarcia sesji dokonał Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy, witając radnych 
i zaproszonych gości. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum do 
podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji, jednocześnie informując, że do 
proponowanego porządku obrad wnioskuje o wprowadzenie dwóch uchwał : w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania oraz wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Podjęcie tych 
uchwał jest sprawą pilną. 

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał ; 

- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, 
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko,
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania,
- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

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

Przedstawiony porządek obrad  został przyjęty jednogłośnie ( 12 głosów „za” )



AD. 2

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów „za”.

Nastepnie Wójt Pan Piotr Błażejowski przedstawił krótką informację ze spraw bieżących :

 zakończono  prace w zakresie oświetlenia ulicznego zgodnie z planem na rok bieżący,
 zakończono remonty dróg realizowane w ramach FOGR-u,
 trwają prace na stadionie w Bukowsku,  omówił również projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania dotyczący tego zadania,
 zaplanowane jest podpisanie umowy z wykonawcą, który wygrał przetarg na boisko 

sportowe w Nowotańcu – po podjęciu  uchwały na dzisiejszej sesji,
 wykonano remont drogi powiatowej na odcinku w Wolicy,
 na 2014 rok planowane jest wykonane chodnika w  Nagórzanach, wykonanie podbudowy 

drogi koło P. Łuszcza Ryszarda,
 składane są wnioski na rok 2014,
 niekorzystne wskaźniki budżetowe na 2014 r dla naszej gminy,
 trwa regulacja geodezyjna w Tokarni,
 wznowione zostały sprawy z Panią Drybała w zakresie uwłaszczenia na pasie drogowym,
 w I połowie listopada planowany jest przetarg na wywóz śmieci,
 informacja na temat transportu, chodzi o zamieszczenie tabliczek informacyjnych, by nasi 

przewoźnicy mogli swobodnie przejeżdżać . Starostwo zwróciło się w tej sprawie do 
ministerstwa i oczekuje na odpowiedź,

 informacja o sprzedaży samochodu BMW i zakupie nowego samochodu Citroen 
Berlingo,

 zakończono remont wc w katechetówce,
 wykonano podbitkę  na sali gimnastycznej w Bukowsku,
 istnieje możliwość wykonania elewacji na bibliotece w Nowotańcu,
 otrzymaliśmy środki z MEN na remont dachu sali gimnastycznej w Bukowsku,
 otrzymamy 80 tys. zł na wyposażenie szkoły
 przygotowane zostały materiały dotyczące następnej sesji tj. stawki podatków na 2014 r, 

w związku z czym prosi radnych o zapoznanie się z tymi materiałami.

AD. 3 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie ( 12 głosów „za” ) w składzie: 

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

Przewodniczącym komisji został Pan Henryk Majka.



AD. 4-6

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał.

 Projekt uchwały Nr XXXIX/223/13 omówiła Pani Skarbnik, przedstawiając zmiany tj. 
zmniejszenia i zwiększenia w budżecie gminy.

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

Uchwała Nr XXXIX/223/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok została 
podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.

 Projekt uchwały Nr XXXIX/224/13 dotyczy wprowadzonych zmian w budżecie gminy od 
miesiąca lipca. Czego dotyczą te zmiany wyjaśniła Pani Urszula Rakoczy – Skarbnik 
Gminy.

Uchwałę odczytał Pan Majka, w dyskusji nie zabrano głosu.

Uchwała Nr XXXIX/224/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.

 Projekt uchwały Nr XXXIX/225/13 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania omówił Pan 
Wójt Piotr Błażejowski. .Dotyczy ona zaciągnięcia zobowiązania na realizację remontu 
boiska sportowego w Bukowsku – chodzi o zastosowanie systemu zraszania trawy.
Nie było to ujęte w projekcie wykonawczym . Żeby podpisać umowę na wykonanie tego 
zadania musi być zabezpieczenie finansowe.
Wójt wnioskuje zabezpieczyć środki na 2014 r w kwocie 55.350 zł.

Pan Majka odczytał projekt uchwały i przystąpiono do dyskusji.

Pan Leon Myrdak – podkreślił konieczność wykonania tego zadania., ponieważ wykonanie 
takiej płyty bez zraszacza mijałoby się z celem, szczególnie przy brakach wody. Za kilka lat 
zarzucili by nam, że nie zrobiliśmy tego. Poza tym nie mamy na terenie gminy zbiorników wody, 
w których można by było zgromadzić wodę. 

Pan Jarosław Adamski – zapytał, jak to będzie zabezpieczone przed zimą. 

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, że należy spuścić wodę.

Pan Marcin Gorzkowski – zapytał, czy Bukowsko nastawia się na extra klasę. Dodał, że można 
wziąć węża i nawodnić w ten sposób boisko.

Pan Leon Myrdak zadał pytanie, jak sobie wyobrażają panowie radni podlewanie boiska przy 
brakach wody. Poprosił też o trochę powagi.



Pan Henryk Majka –stwierdził , że przeraża go to, co robione jest na boisku w Bukowsku.
Wszystkie środki pakuje się w jedną miejscowość Bukowsko, a nie myśli się o innych 
miejscowościach.
Zapytał Pani Skarbnik ile środków przyszło do tej pory na tę inwestycję.

Odpowiedziała Pani Skarbnik, iż jest sporządzony wniosek, ale do tej pory nic nie przyszło.

Pan Jerzy Rakoczy – zwrócił uwagę, że jak był robiony stadion w Nowotańcu, to nikt się nie 
sprzeciwiał,  ani nie patrzył na koszty.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na razie jest podpisana umowa na kwotę 297 tys. zł. jaka wynikała 
z przetargu. Kwotę 50 tys. zł należy zabezpieczyć w budżecie na przyszły rok. 

Pan Wojciech Ambicki -  zgadza się z wypowiedzią Pana Przewodniczącego,  za kilka lat 
moglibyśmy żałować, że tego nie zrobiliśmy. Jest na kontynuacją tego przedsięwzięcia.

Pan Leon Myrdak – apeluje do radnych,  aby unikać tego rodzaju polemiki, oraz  nie 
wypominać sobie nawzajem.
Nikt nie wypominał  i nie wyliczał , jak robione było w Nowotańcu. Nie słyszał głosów 
negatywnych ze strony radnych z Bukowska i innych miejscowości.
To nie jest tanio, ale jest potrzebne. Wszystko robi się jawnie, nic nie robi się poza Radą Gminy.

Pan Wójt Piotr Błażejowski – podkreślił, że nie podpisuje żadnej umowy bez omówienia 
z radnymi. Sprawa stadionu poruszana była kilkakrotnie. Czasem trzeba podjąć taką decyzję.
Jeżeli radni zdecydują, iż uchwała nie zostanie podjęta, nie będzie podpisania umowy.
Dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić w przyszłości zraszanie w Nowotańcu.

Pan Stanisław Konik – występuje brak wody, ludzie jeżdżą  do innych miejscowości po wodę, a 
dyskutuje się o zraszaniu boiska.  Należy coś w tym kierunku zrobić.

Pan Wójt – do tych wodociągów, które zarządzane są przez spółki gmina nie może dołożyć
żadnych środków. Można dołożyć do tych, które administrujemy.

Wójt poinformował zebranych o spotkaniu w najbliższy poniedziałek o godzinie 16.00 na temat 
wody i zaprasza do dyskusji.

Pan Henryk Majka – odniósł się do wypowiedzi Pana Myrdaka i przedstawił koszty boiska 
sportowego w Nowotańcu i Bukowsku . Stwierdził, że nie można porównywać , bo w Bukowsku 
było dużo więcej wydatkowane, natomiast inne miejscowości są pokrzywdzone.
Proponuje założyć jeszcze ogrzewanie na stadionie w Bukowsku.



Pan Dominik Wyciszkiewicz – stwierdził, że kiedy była robiona płyta boiska w Nowotańcu, 
były inne ceny. Dodał również, że poszły środki na stację uzdatniania wody w Nagórzanach bez 
przetargu i nikt wówczas nie protestował.

Pan Leon Myrdak – stwierdził, że jest za duży chaos w wypowiedziach, w związku z tym 
należy zakończyć tę dyskusję.

Według Pana Wójta taka dyskusja do niczego nie doprowadzi. 
Płyta stadionu w Nowotańcu jest najlepsza w powiecie dzięki temu, że ktoś o to dba.
Jeszcze raz zaznaczył, że nic nie było robione pod stołem, wszystko zostało uzgodnione, były 
także podejmowane stosowne uchwały.

Pan Tadeusz Gliściak zgłosił wniosek formalny, by przerwać dyskusję i przystąpić do 
głosowania nad uchwałą.

Pan Przewodniczący Leon  Myrdak poddał wniosek pod głosowanie.
Za przyjęciem wniosku było 10 głosów, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXXIX/225/13 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania została podjęta  9 głosami 
„za” i 4 głosami „przeciw”. 

 Projekt Uchwały Nr XXXIX/226/13 w sprawie zamiany nieruchomości omówił Pan Wójt 
Piotr Błażejowski.  Zamiana dotyczy drogi do Firmy Pana Gustawa Roczniaka w 
Karlikowie.

Pan Majka odczytał  treść uchwały, dyskusji brak, przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XXXIX/226/13 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została 
podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.

AD. 7 

Pani Urszula Rakoczy – skarbnik gminy przedstawiła wskaźniki i prognozy na rok 2014.
W stosunku do roku 2013 subwencja jest na minusie o 874 tys. zł.
Ponadto poinformowała radnych, iż remont wikarówki kosztował 14.050 zł, natomiast 
wykonanie podbitki  10.341 zł. 

Na sesję przybył Pan Robert Pieszczoch – radny powiatu sanockiego, którego powitał Pan Leon 
Myrdak .

Pan Pieszczoch przedstawił najnowsze informacje:

 zrealizowano inwestycje w powiecie sanockim, również na terenie Gminy Bukowsko:
- wykonano odcinek drogi Bukowsko-Sanok ( jeszcze nie do końca zrealizowany), żeby 
zamknąć ten etap, trzeba na to 45o tys. zł.



- są prowadzone rozmowy na temat niszczenia dróg,

- złożono 2 wnioski na drogi w dwóch programach: Trepcza-Jurowce i Odrzechowa-
Zarszyn

 występuje uciążliwość w przemieszczaniu się  po mieście Sanoku w związku 
      z trwającymi robotami – wymiana chodników,
 Przeniesiono oddział neurologii ze starego  do nowego  szpitala. W starym szpitalu 

została już tylko laryngologia. Nadmienił , że jest potencjalny kupiec na budynek starego 
szpitala,

 W związku z trudnościach finansowymi w oświacie, może zapaść decyzja o likwidacji 
szkoły w Sanoku,

 Jeszcze w tym roku w dwóch miejscowościach mogą być zrobione chodniki

Pan radny Glisciak podziękował P. Pieszczochowi za udostępnienie kosiarki.

Pan Stanisław Konik  prosił o remont drogi, który był obiecany jeszcze w 2012 r oraz 2013 .
Dodał, że droga do Pielni jest połamana, należałoby zrobić bramkę, bo inaczej nic z tej drogi nie 
będzie.

Pan Robert Pieszczoch udzielił odpowiedzi Panu Konikowi, iż na terenie  gminy w zakresie 
remontów dróg robi się bardzo dużo. Wiadomo jest, jaki był stan dróg wcześniej, a jaki jest teraz.
W Dudyńcach również była droga robiona. Trzeba wiedzieć , że w powiecie dróg do remontu jest 
bardzo dużo.

Pan Henryk Majka podziękował Panu Pieszczochowi za kadencję w Radzie Powiatu. 
Podkreślił, że teraz jest coś robione, a wcześniej nie robiło się nic. 

Pan Pieszczoch stwierdził, iż nie można   powiedzieć,  że nic się nie robiło

Według Pana Jarosława Adamskiego zostało dużo zrobione, przede wszystkim mosty, które 
były dużym utrudnieniem.
Dodał , że podejmuje się uchwały, a nie pilnuje się ich wykonania. Należy się wspólnie wspierać. 
Jest za zrobieniem zraszacza na stadionie w Bukowsku. Trzeba widzieć, ile zadań zostało 
wykonanych na terenie gminy.

Pan Robert Pieszczoch wypowiedział się na temat dołożenia środków przez Gminę Bukowsko 
do powiatu.

Pan Przewodniczący stwierdził ,iż nie ma sensu się licytować.

Podziękował Panu Robertowi Pieszczochowi za przybycie na sesję i udzielenie informacji.



Ad. 8 

W „Wolnych Wnioskach” jako pierwszy  głos zabrał sołtys wsi Nadolany Zbigniew 
Jakubowski.
Zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik , czy zadania z funduszu sołeckiego są już 
przeglądnięte i czy można już coś w tym zakresie robić.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że dopiero po uchwaleniu budżetu.

Pan Marian Sołtys poinformował, że chce zrobić w tym roku dach na sklepie i podłogę w Domu 
Ludowym w Woli Sękowej ze środków  z dzierżaw i lasu.  

Pani Skarbnik stwierdziła, że Pan Sołtys miał ujęty w planie remont sali ze środków funduszu 
sołeckiego, jak wynika z uchwały zebrania wiejskiego. Jednak mieszkańcy są za budową nowego 
obiektu,  a nie remontem starego budynku. Również inspektor nadzoru wypowiedział się o złym 
stanie budynku i wnioskuje o budowę nowego.

Pan Marian Sołtys podziękował Panu Pieszczochowi za zrobienie drogi w Woli Sękowej  przez 
powiat.

Pan Leon Myrdak proponuje dokonać naprawy podłogi, by sala Domu Ludowego mogła być 
wykorzystana na bieżąco.

Pan Jerzy Rakoczy zwrócił się z prośbą, by zlecić Zakładowi Energetycznemu jednakową 
godzinę świecenia lamp ulicznych w całej gminie.

Pan Henryk Majka – poinformował, że wykonali plan ścinki drewna i z tych środków ma 
spłacić Pana Kondyjowskiego.  Zapytał Pani Skarbnik, co potrzeba do realizacji tego 
zobowiązania.

Pani Urszula Rakoczy wyjaśniła, że kwota, która zostanie po rozliczeniu drzewa jest do 
dyspozycji wioski.  

Pan Majka dodał jeszcze, że zostało również zobowiązanie wobec Pana Stanisława Lenio 
odnośnie szatni w Nowotańcu.

Do powyższej sprawy odniósł się Pan Przewodniczący Leon Myrdak. Wprawdzie został 
wykonany remont szatni bez uzgodnienia z Radą Gminy, ale nie mówi, że było to niepotrzebne.

Głos w tej sprawie zabrał Pan Robert Pieszczoch, twierdząc, iż sytuacja była spontaniczna, 
życzyłby sobie, żeby taka impreza sportowa odbyła się jeszcze kiedyś w gminie. Prace w szatni 
były konieczne do realizacji już dawno. Poprzez takie imprezy dokonuje się promocji gminy.

Na koniec swojej wypowiedzi stwierdził, że jest za odwodnieniem stadionu w Bukowsku.



Pan Tadeusz Gliściak zadał pytanie, jaka jest możliwość zmiany uchwały w sprawie odpłatności 
za salę.

Pan Wójt odpowiedział, że będzie dyskusja na ten temat na posiedzeniach komisji.

Pan Marian Sołtys zapytał, czy może spisać umowę z wykonawcami.

Odpowiedzi udzielił Wójt, iż gmina kontroluje wydatkowanie środków mienia wiejskiego, ale 
jeżeli zebranie wiejskie o tym zdecyduje, to prosi o przyniesienie przez Pana Sołtysa protokołu z 
zebrania. 

Pani Skarbnik dodała, by sołtys nie podpisywał osobiście żadnej umowy, bo nie jest do tego 
upoważniony.

AD. 9

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


