
PROTOKÓŁ  Nr XIX/12

z obrad XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 14 maja 2012 r.

Obrady XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali 
narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 8.30.

W sesji uczestniczyli radni wg listy obecności załączonej do niniejszego protokołu, 
oraz:

1. Wójt Gminy – P. Piotr Błażejowski
2. Sekretarz Gminy – P. Henryka Grochoła
3. Skarbnik Gminy – Urszula Rakoczy

Sesję otworzył Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy Bukowsko 
witając radnych oraz zaproszonych gości.
Stwierdził, iż w sesji uczestniczy 12 radnych , co stanowi quorum do 
podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił  porządek obrad: 

1. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej 

zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Zamknięcie obrad sesji.

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

AD. 1 

Komisję Uchwał i Wniosków powołano jednogłośnie w składzie:

1. P. Marian Sołtys
2. P. Henryk Majka
3. P. Jan Hołomek



Przewodniczącym komisji został Pan Henryk Majka.

AD. 2 

Omówienia i uzasadnienia podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie dokonał 
Wójt – P. Piotr Błażejowski.
Podstawą wprowadzenia do budżetu środków brutto w wysokości 246 tys. zł jest 
refaktura do umowy o udział w przedsięwzięciu wspólnym pn. „ Remont drogi nr 
526 miejscowości Bukowsko – do Tokarni” zawartej pomiędzy Nadleśnictwem 
Lesko a Gminą Bukowsko.

Warunkiem podpisania umowy z firmą SKANSKA  jest wprowadzenie środków 
uchwałą Rady Gminy.

Pan Henryk Majka odczytał projekt uchwały.
Dyskusji na temat uchwały nie było, w związku z czym przystapiono do 
głosowania.

Uchwała Nr XIX/121/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r 
została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za” 

AD. 3 

W punkcie „Interpelacje i zapytania” głos zabrali:

P. JAN HOŁOMEK 
Zapytał, czy jest możliwość wprowadzenia znaków ograniczających tonaż na 
naszych drogach.

P. MARIA  KOWALCZYK
Stwierdziła, że Nadleśnictwo niszczy drogę do ujęcia wody.

P. JAROSŁAW  ADAMSKI
Nie możemy zamknąć dróg, tak jak nam się podoba, ponieważ są w gminie 
przedsiębiorstwa, które korzystają z tych dróg i dają zatrudnienie osobom 
miejscowym. Można zamknąć w newralgicznych momentach, ograniczyć tonaż 
i przestrzegać tego ograniczenia. 



P. STANISŁAW  KONIK

W ogóle nie przestrzegają ograniczeń, przykład drogi w Dudyńcach. 
Jeżdżą, niszczą i łamią asfalt.

P. HENRYK  MAJKA
Należy pomyśleć  o wykorzystaniu przęsła do wykonania mostu do Pani Teresy 
Koźma.

Wójt odpowiedział, iż jest to możliwe do wykonania i powinno to załatwić  temat 
mostu

P. TADEUSZ GLIŚCIAK
Przypomniał o konieczności wykonania rekultywacji boiska sportowego w Wolicy.

Wójt udzielił odpowiedzi, iż będzie to wykonane przy okazji robót na boisku 
w Bukowsku.

P. WOJCIECH  AMBICKI
Przypomniał sprawę zaśmiecania brzegów rzeki oraz regulacji koryta rzeki. 
Wnosi, by wystąpić pisemnie jeszcze raz w tej sprawie. 
Nastepnie, zapytał o oświetlenie ulicy, czy będzie coś w tym względzie robione.

Wójt odpowiedział, iż trzyma nas z realizacją dokumentacja.

Poruszył również sprawę stawek podatkowych, mianowicie niektórzy mieszkańcy 
twierdzą, że na terenie Pobiedna i Nowotańca są inne stawki podatkowe
niż w Bukowsku.

Odpowiedział Pan Wójt, iż jest to nieprawda, wszystkich obowiązują te same 
stawki podatkowe.

P. MARIA  KOWALCZYK
Prosi w imieniu mieszkańców o kontynuację chodnika w Nagórzanach.

AD. 6

W związku z wyczerpaniem porządku obrad P. Przewodniczący zamknął XIX 
nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bukowsko.




