
PROTOKÓŁ  NR XLI/13

z obrad XLI Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 9 grudnia 2013 r.

Obrady XLI 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. Sołtysi wsi

Listy obecności w/w osób stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan 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 Przewodniczący poinformował radnych o wprowadzeniu do porządku 
obrad dodatkowo 4 uchwał w celu uregulowania do końca roku niektórych spraw.

Porządek obrad po zmianach :

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołów Nr XXXIX/13  i  XL/13   z poprzednich 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 zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bukowsko,
 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych,



 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej 
     w miejscowości Nadolany,
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej 
     w miejscowości Wola Piotrowa.

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

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

Pan Leon Myrdak poinformował zebranych nt. akcji „Szlachetna Paczka”, w którą 
włączył się Urząd Gminy, szkoły, Rada Gminy. Zaznaczył, że nikt nie dał tak dużej 
ilości paczek. Wszyscy, którzy włączyli się w tą akcję, otrzymali Certyfikaty 
„Szlachetnej Paczki”. Uznanie należy się Pani Dorocie Brejta i pracownikom 
GOPS-u za duże zaangażowanie w przygotowaniu paczek.

AD. 2 

Protokoły z ostatnich dwóch sesji zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag.

AD. 3 

Informacja Wójta z pracy Urzędu przedstawia się następująco:

 składane są wnioski do realizacji w 2014 r. W terminie został złożony 
wniosek na  wyremontowanie i wykończenie  Domu Ludowego w 
Nowotańcu – wartość wniosku 300 tys. zł.

 zakończono I etap prac na stadionie w Bukowsku, została zasiana trawa. 
Według Pana Wójta boisko jest bardzo dobrze zrobione.

 przystąpiono do remontu łazienek w szkole w Pobiednie, otrzymaliśmy na 
ten cel kwotę 160 tys. zł. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu.

 trwają prace przy boisku przyszkolnym w Nowotańcu. Środki przyszły 
późno, w związku z czym zakres robót będzie wykonany w dwóch częściach. 
I część będzie wykonana  w tym roku, natomiast realizacja II części tego 
zadania przesunięta będzie do końca maja 2014 r. W pierwszym etapie 
wykonana zostanie podbudowa, a następnie nawierzchnia.



 złożone zostało wystąpienie do SPGK w Sanoku w sprawie warunków 
technicznych na przyłącz  wody dla wszystkich miejscowości w gminie.

 oczekuje się na przekazanie wodociągu w Karlikowie łącznie z ujęciem 
wody.

 został podpisany kontrakt z Panem Gustawem Roczniakiem i Panią Urszulą 
Roczniak na zamianę dróg w Karlikowie. Koszty zostały pokryte przez P. 
Roczniaków.

 sprawa P. Dobrzańskich – chcą zająć cały budynek szkoły w Zboiskach. Pan 
Wójt ma się stawić w sądzie w tej sprawie. Upoważnił radcę prawnego do 
wystąpienia w sądzie w jego imieniu w dniu 17 grudnia br.

 brak informacji na temat Klubu Sportowego STAL. Podobno wyciąg kupiła 
firma NORDIC Sport (zarejestrowana w KRS ). Klub zalega z płatnościami 
za użytkowanie wieczyste razem z odsetkami w kwocie 95.757.06 zł, w tym 
odsetki 19. 790 zł. Oficjalnie nie mamy informacji o sprzedaży wyciągu, do 
gminy nie wpłynął żaden akt notarialny.

 ogłoszony został przetarg na wywóz śmieci – 17 grudnia. Wójt prosi o 
przegląd dokumentacji na 3 dni przed przetargiem i zgłoszenie ewentualnych 
uwag. Śmieci będą kodowane. Są problemy z koszami na śmieci – będą 
zabrane. Obecnie odpady będą zbierane 4 razy w miesiącu – 2 razy 
segregowane, 2 razy zmieszane.

 został ogłoszony przetarg w sprawie sprzedaży samochodu STAR,
 w dniu dzisiejszym otwarty został przetarg na obsługę kredytu, wpłynęły 

trzy oferty. Najtańszy był GETIN BANK, najdroższy PBS.
 nikt na dzień dzisiejszy nie ma podpisanej umowy na odśnieżanie. Został 

zgłoszony protest przez Pana Witolda Szatkowskiego dotyczący 
miejscowości Nowotaniec i Nadolany. Drugi protest dotyczący SKR 
Bukowsko zgłosił Pan Henryk Majka.

 Wójt przedstawił analizę porównawczą kosztów odśnieżania z ubiegłego 
roku do obecnych.

AD. 4 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie w składzie:

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

Przewodniczącym komisji został Pan Henryk Majka.



AD. 5-7

Wójt zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy o podjęcie uchwał, które zostały 
kolejno omówione.

1. Projekt uchwały Nr XLI/231/13 dotyczy zmian w uchwale budżetowej, które 
szczegółowo omówiła Pani  Skarbnik Urszula Rakoczy.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Wojciech Ambicki – zapytał, czy remont w szkole w Bukowsku będzie 
wykonany jeszcze w tym roku ( wymiana dachu i remont podłóg ).

Wójt udzielił odpowiedzi, że chciałby ogłosić przetarg jak najszybciej. Faktem 
jest, że pieniądze przychodzą późno, co też opóźnia wykonanie prac.
Kwota 215 tys. zł  powinna wystarczyć na wymianę dachu oraz remont podłóg 
w szkole w Bukowsku.

Pan Majka wyjaśnił jeszcze, że środki wykazane w uchwale w kwocie 19 tys. zł są 
wygospodarowane przez wieś.

Treść uchwały odczytał Pan Majka i przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XLI/231/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r 
została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.

2. Projekt uchwały Nr XLI/232/13 omówiła Pani  Skarbnik, dotyczy zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dyskusji brak.

Pan Henryk Majka odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XLI/232/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.



3. Projekt uchwały Nr XLI/233/13 omówił Pan Wójt Piotr Błażejowski. Dotyczy 
zabezpieczenia kwoty 150 tys. zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dyskusji nie było, odczytano projekt uchwały i przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XLI/233/13 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 
została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.

4. Projekt uchwały Nr XLI/234/13 omówił Pan Leon Myrdak – Przewodniczący 
Rady Gminy. Dotyczy wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie 
darowizny od P. Grzegorza Waisa z Nowotańca.

Dyskusji brak.

Projekt uchwały został odczytany i przegłosowany.

Uchwała Nr XLI/234/13 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości 
położonej w miejscowości Nadolany została podjęta jednogłośnie – 13 głosów 
„za”.

5. Projekt uchwały Nr XLI/235/13 omówił Pan Przewodniczący. Uchwała dotyczy 
sprzedaży nieruchomości położonej w Woli Piotrowej.

W dyskusji głos zabrał Pan Jan Hołomek, który zapoznał radnych z tą sprawą
Poinformował, że działkę chce kupić Pan Dorda – rolnik z Woli Piotrowej.
Opinia Rady Sołeckiej jest pozytywna.

Pan Henryk Majka przeczytał treść uchwały.

Uchwała Nr XLI/235/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 
położonej w miejscowości Wola Piotrowa została podjęta jednogłośnie – 13 
głosów „za”.



AD. 8-9

W punkcie „Interpelacje i zapytania” i „Wolne wnioski” kolejno głos zabrali: 

P. JAN  HOŁOMEK
Zwrócił się z prośbą , by wyjaśnić co ma być składane w poszczególnych workach, 
bo Pan Grządziel nie zabiera worków, w których są np. inne plastiki oprócz 
butelek.
Przedstawiciel firmy TRANSPRZĘT – Pan Zajdel stwierdził, że mają być butelki 
po wodzie w tych workach.

P.  MARIA KOWALCZYK
Zapytała, gdzie należy dać styropian.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, że należy dać do worka z odpadami 
komunalnymi.
Opakowania po chemii gospodarczej również należy dać do tego worka.
Te odpady, które nie wrzuca się do kolorowych worków, kwalifikują się do 
odpadów komunalnych tj. do worka czarnego.

P. CZESŁAW KOWALIK 
Poinformował, że opakowania po środkach ochrony roślin przyjmuje Gminna 
Spółdzielnia „SCH”.

P. KAZIMIERZ MAZUR
Stwierdził, że butelki powinno się oddawać w sklepie, jak jest praktykowane np. 
w Niemczech.

WÓJT poinformował o zasadach przekazywania odpadów do Krosna, oraz o 
karach w przypadku nie dostarczenia śmieci w terminie, lub gdy nie będą 
odpowiednio posegregowane.
Zwrócił się  też do radnych o zgłaszanie wniosków i uwag w zakresie gospodarki 
odpadami do dnia 13 grudnia br.

P. DOMINIK WYCISZKIEWICZ 
Uważa, że najlepsze byłyby pojemniki. Wg niego śmieci w dzwonach należałoby 
dostarczyć na nasze wysypisko i tam je posegregować. 



WÓJT oświadczył, że wszystkie sąsiednie gminy pozbierały  pojemniki 
i zostałyby tylko u nas. W takim przypadku będą nam podrzucać śmieci.

P. JAN HOŁOMEK
Proponuje doprecyzować z odbiorcą śmieci, co do jakiego worka należy dawać.

P. ZBIGNIEW  JAKUBOWSKI
Stwierdził, że obcy ludzie rzucają śmieci do naszych pojemników.

P. DOMINIK WYCISZKIEWICZ
Należałoby wziąć wzór z innych i wprowadzić pojemniki zamiast worków ( podał 
przykład, jak wygląda to w USA ).

P. MARCIN GORZKOWSKI 
Zapytał, kto ponosi koszty utylizacji odpadów w Krośnie.

Odpowiedział Pan Wójt, iż gmina ponosi koszty za odpady nie segregowane.

P. LEON  MYRDAK
Nie ma takiej możliwości, żeby dopilnować , by nam nie podrzucali śmieci.
Prosi o podanie konkretnej propozycji w tym temacie.

P. DOMINIK   WYCISZKIEWICZ
Jak się wyłoni nowy wykonawca tej usługi, to należy przedyskutować ten temat, co 
on widzi by     było bardziej opłacalne i korzystne dla gminy.

P. KAZIMIERZ  MAZUR
Zauważył, że obecnie stoją pojemniki na przystankach, jak by ich nie było 
wszystkie śmieci wylądowałyby w rowie.

P. TADEUSZ  GLIŚCIAK 
Ściąganie należności jest złe, ludzie nie płacą, niektórzy nawet 3 lata i nic sobie z 
tego nie robią. Należy jakoś to rozwiązać, proponuje obniżyć trochę stawkę.

WÓJT udzielił wyjaśnień,  początkowo było uzgodnione, że gmina będzie 
wydawać decyzję. Później sytuacja się zmieniła, decyzji nie było   tylko deklaracje.
Zostało też ustalone, że po ostatniej racie będzie prowadzona windykacja.



P. STANISŁAW  KONIK
Prosi o przygotowanie na następną sesję wykaz zaległości z każdej miejscowości.

P. WOJCIECH  AMBICKI
Wnioskuje obciążyć kosztami windykacji tych, którzy nie płacą. Zwrócił się 
również do Wójta, by raz na kwartał gmina dała samochód  do odbioru popiołu 
oraz gruzu, bo nie ma gdzie tego wrzucić.

P. ZBIGNIEW  JAKUBOWSKI 
Nie miał wiedzy, że nie są podpisane umowy na odśnieżanie. Pada śnieg i co mają 
w tej sytuacji robić , czy wzywać SKR do wykonania usługi.

Pan Wójt stwierdził, iż w dniu dzisiejszym będą podpisane umowy na odśnieżanie.

P. HENRYK  MAJKA 
Wnioskuje, by utrzymać pierwszą formę przetargu, przywrócić do odśnieżania 
SKR , bo został pokrzywdzony.
Proponuje zabronić odśnieżania chodnika  koło stadionu w Nowotańcu ciągnikami 
rolniczymi, bo może być uszkodzony. Zaznaczył również, że chodnik jest przy 
drodze wojewódzkiej i kto później będzie go remontował.

P. ZBIGNIEW  JAKUBOWSKI
Skierował pytanie do P. Majki. Jaki sprzęt posiada SKR do odśnieżania i ile.

P. MAJKA
Udzielił odpowiedzi, że    2 koparki i 2 ciągniki.

P. WÓJT – PIOTR BŁAŻEJOWSKI
Są wnioski, by wrócić do cen za wynajem sal, ponieważ są za małe w stosunku do 
kosztów.
Prosi o przygotowanie się w tym temacie na następną sesję w celu podjęcia 
uchwały.



AD. 10 

Związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący  Pan Leon Myrdak 
zamknął XLI Sesję Rady Gminy Bukowsko.   


