
PROTOKÓŁ  NR XVI/12 

z obrad XVI Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 19 marca 2012 r

Obrady XVI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 10.30.

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 – P. Urszula Rakoczy
4. Sołtysi wsi 
5. Przewodniczący  Rady Powiatu – P. Robert Pieszczoch

Lista obecności w/w osób stanowi załącznik do protokołu.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Leon Myrdak, witając 
radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji uczestniczy 15 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad, jednocześnie informując, 
że z przesłanego radnym porządku  skreślony zostaje punkt dotyczący podjęcia 
uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. Fakt skreślenia uzasadnił tym, iż kwestię 
tę należy przedyskutować z radami sołeckimi, sołtysami, zapoznać się z ich 
opiniami, by nie podjąć zbyt pochopnie tej uchwały. Temat ten wróci pod obrady 
na następnej sesji Rady Gminy. 

Poinformował również o dodaniu do porządku obrad  sesji podjęcie dwóch 
projektów uchwał tj. : 

- w  sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość 
położoną w Dudyńcach stanowiącą własność Gminy Bukowsko będącą we 
władaniu mieszkańców wsi Dudyńce,



- w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość 
położoną w Zboiskach stanowiącą własność Gminy Bukowsko będącą we władaniu 
mieszkańców wsi Zboiska.

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy  Urzędu w okresie między sesjami.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał :

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/160/09 w sprawie ustalenia 
wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Gminę Bukowsko, 

 w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Bukowsku do 
Zespołu Szkół w Bukowsku (Szkoła Podstawowa + Gimnazjum ),

 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – Zespół 
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bukowsku,

 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 5 lat 
nieruchomość położoną w Dudyńcach stanowiącą własność Gminy 
Bukowsko będącą we władaniu mieszkańców wsi Dudyńce,

 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 5 lat 
nieruchomość położoną w Zboiskach stanowiącą własność Gminy 
Bukowsko będącą we władaniu mieszkańców wsi Zboiska.

7. Dyskusja.
8. Podjecie uchwał.
9. Interpelacje i zapytania.
10.Wolne wnioski.
11.Zamkniecie sesji.

AD. 2

Nie zgłoszono żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.
Porządek został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”.



AD. 3 

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”.

AD. 4

Wójt Gminy Pan Piotr Błażejowski przedstawił informację o pracy Urzędu 
w okresie między sesjami, która jest załącznikiem do protokołu.
Ponadto udzielił informacji na temat:
- otrzymania promesy na remonty dróg w kwocie 600 tys. zł ( droga do Tokarni, 
   deklaracja dopłaty z Nadleśnictwa 200 tys.zł)

-  otrzymania 80 tys. zł na remont drogi w Zboiskach – do cmentarza  ( 630 m ),

-   złożenia wniosku  na kwotę 580 tys. zł do Ministerstwa Kultury , 

-   otrzymania 30 tys. zł na stadion w Bukowsku (na podstawie umowy 
    z Marszałkiem Województwa )

- złożony został wniosek tzw. kontenerowy na ukończenie budowy kwatery na 
  śmieci,

- sprawa Pana Piotra Śniegonia i Pana Roberta Bończaka 

Pan Przewodniczący podziękował Wójtowi za przedstawioną informację.
Ponadto poinformował zebranych, iż należy się liczyć z tym, że uchwały w sprawie 
Dudyniec i Zboisk mogą być uchylone przez Wojewodę.

 AD. 5 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie w następującym 
składzie:

1. P. Czesław Kowalik
2. P. Henryk Majka
3. P. Kazimierz Mazur

Przewodniczącym komisji wybrany został Pan Henryk Majka. 



AD. 6 – 8 

W dalszej części sesji przystapiono do podjęcia kolejnych uchwał: 

1. Projekt Uchwały Nr XVI/107/12 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej 
gminy – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bukowsku odczytał Pan 
Henryk Majka 

W dyskusji nad w/w uchwałą głos zabrali: 

P. Jan Hołomek – zapytał, kto przejmie obowiązki pracowników obecnie 
zatrudnionych w ZEAS, oraz w jakim wymiarze będą z tego tytułu oszczędności.
Poza tym stwierdził, że sprawa ta była dyskutowana tylko na jednej komisji. 
O tym, że będzie podejmowana taka uchwała dowiedział się z zaproszenia na sesję. 

Pan Leon Myrdak udzielił odpowiedzi, iż kwestia likwidacji zespołu to nie jest 
tylko sprawa oszczędności, ale też wyjście naprzeciw temu, w jakiej formie ma 
funkcjonować oświata w tej chwili.
Wcześniej, jak było dużo szkół, to  zespół był potrzeby, w obecnej chwili nie jest 
zasadne utrzymanie tej jednostki. Dyrektor będzie pełnoprawnym gospodarzem 
swojego majątku oraz będzie odpowiedzialny za gospodarowanie swoim 
funduszem.

Następnie głos zabrał Pan Wójt , przedstawiając sprawę zatrudnienia 
pracowników ZEAS, mianowicie, dyrektorzy szkół będą w 1/3 pracodawcami  dla 
pracowników, utworzone zostaną 3 rachunki bankowe.
Jeżeli chodzi o oszczędności, to będą one wynikać z przejścia kierownika ZEAS na 
emeryturę.

Pan Hołomek zapytał, pod kogo będą podlegać pracownicy.

Wójt odpowiedział, że będą podlegać pod Dyrektora Szkoły.

Pan Wojciech Ambicki stwierdził, że jeżeli będzie zlikwidowany etat kierownika, 
to  już  będą duże oszczędności w skali roku.

Pan Marcin Gorzkowski zapytał jaki zakres obowiązków pozostaje dla 
pracowników.



Pan Przewodniczący odpowiedział, iż zakres obowiązków pozostaje ten sam.

Na tym dyskusję zamknięto i przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XVI/107/12 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy 
– Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Bukowsku został podjęta 
w sposób następujący: 13 głosów „za”,  2 głosy „wstrzymujące”. 

2. Projekt Uchwały Nr XVI/105/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/160/09 
w sprawie ustalenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Bukowsko  odczytał P. Henryk Majka.

Dyskusji brak. 

Uchwała Nr XVI/105/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/160/09 
w sprawie ustalenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania 
i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bukowsko została 
podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”

3. Projekt Uchwały Nr XVI/106/12 w sprawie włączenia Przedszkola 
Samorządowego w Bukowsku do Zespołu Szkół w Bukowsku (Szkoła Podstawowa 
+ Gimnazjum)  przedstawił Pan Majka odczytując jej treść.

W dyskusji Pan Myrdak wyjaśnił , iż będzie to funkcjonowało w taki sam sposób, 
jak w Pobiednie i Nowotańcu.

Nastepnie przystapiono do głosowania.

Uchwała Nr XVI/106/12 w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego 
w Bukowsku do Zespołu Szkół w Bukowsku (Szkoła Podstawowa + 
Gimnazjum) została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosów „za” 

4. Projekt Uchwały Nr XVI/108/12 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia 
na okres 5 lat nieruchomość położoną w Dudyńcach stanowiącą własność Gminy 
Bukowsko będącą we władaniu mieszkańców wsi Dudyńce  odczytał P. Henryk 
Majka ( wcześniej uchwała była już omówiona ).



Dyskusji brak, przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XVI/108/12 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na 
okres 5 lat nieruchomość położoną w Dudyńcach stanowiącą własność Gminy 
Bukowsko będącą we władaniu mieszkańców wsi Dudyńce została podjęta 
jednogłośnie – 15 głosów „za” 

5. Projekt ostatniej Uchwały Nr XVI/109/12 w sprawie przeznaczenia do 
wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomość położoną w Zboiskach stanowiącą 
własność Gminy Bukowsko będącą we władaniu mieszkańców wsi Zboiska 
odczytał Pan Henryk Majka.

Dyskusji brak.

Uchwała Nr XVI/109/12 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na 
okres 5 lat nieruchomość położoną w Zboiskach stanowiącą własność Gminy 
Bukowsko będącą we władaniu mieszkańców wsi Zboiska została podjęta 
jednogłośnie – 15 głosów „za”.

AD. 9-10 

Pan Przewodniczący poinformował zebranych o wpłynięciu 3 pism do Rady 
Gminy, tj. od Pana Sniegonia z Woli Piotrowej, Pana Bończaka ze Zboisk  oraz od 
Rady Rodziców.

Pan Leon Myrdak zaczął od omówienia pisma, które wpłynęło do Wójta oraz 
Rady Gminy , przedstawiając żądania Pana Śniegonia.
Po zapoznaniu się z dokumentacją i stanem prawnym proponuje podjąć decyzję  na 
następnej sesji.

Wójt zapoznał radnych szczegółowo z tą sprawą i stwierdził, że gmina chce pomóc 
Panu Śniegoniowi  i rozwiązać ten problem zgodnie z prawem.

Pan Śniegoń drogą telefoniczną poinformował Pana Przewodniczącego, iż jest 
zainteresowany kupnem działki 3 – arowej  ( wydzielonej pod drogę).

Następnie Pan Myrdak zabrał głos w sprawie pisma Pana Roberta Bończaka 
dotyczącego kwestii spornej z Panem Kopczykiem tj.o zalewanie działki.



Pan Bończak domaga się od Gminy wydania decyzji w tej sprawie.
Decyzji nie można wydać bez opinii biegłego hydrologa. Jeżeli ekspertyza będzie 
wykonana, to wówczas Gmina wyda stosowną decyzję. Planowany termin 
wykonania ekspertyzy to dzień 23 kwiecień br.
Pan Przewodniczący poinformował radnych, iż udzielił odpowiedzi Panu 
Bończakowi na niniejsze pismo. Następnie odczytał kolejne pismo P. Bończaka, 
w którym twierdzi, że odpowiedź została przekazana po terminie.
P. Myrdak szczegółowo wyjaśnił, w jaki sposób sprawa została załatwiona i dana 
odpowiedź.

Poza tym wyjaśnił, iż Rada Gminy nie jest kompetentna do rozstrzygania sporów 
między Urzędem Gminy a stroną. Do tego powołane są inne organy, jak: 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie, Wojewoda czy Wojewódzki Sąd 
Administracyjny.
W dalszym ciągu zwrócił się do  radnych o wyrażenie opinii w tej sprawie.

Pan Gliściak – radny i sołtys wsi Wolica zapytał, kto poniesie koszty biegłego.
Odpowiedzi udzielił Pan Myrdak, iż koszty poniesie gmina.

Pan Hołomek – radny i sołtys wsi Wola Sękowa zadał pytanie, czy jeżeli 
P. Bończak przegra sprawę, czy gmina odzyska koszty.
To rozstrzygnie sąd odpowiedział P. Przewodniczący.

Kolejnym tematem był fundusz sołecki. Na obecnej sesji nie będzie podejmowana 
uchwała w tej sprawie, ponieważ należy to przedyskutować ze sołtysami wsi. 
Główną bolączką naszej gminy jest stan dróg. Należy niewielkim nakładem 
naprawić te drogi by były przejezdne i można to wykonać ze środków funduszu 
sołeckiego.

W dalszym ciągu obrad Pan Myrdak wspomniał, iż na poprzedniej sesji Rady 
Gminy podejmowany był Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
gdzie ujęte było dofinansowanie sekcji karate dla dzieci.
Komisja nie przyznała środków na ten cel.
W związku z tym zwrócił się z propozycja do sołtysów o zmniejszenie środków 
przeznaczonych na ich potrzeby o 1 zł i przeznaczyć na prowadzenie tej sekcji.
Dużo trudu kosztowało ściągnięcie dobrego instruktora na te zajęcia .



Trzeba zauważyć, że na zajęcia uczęszczają dzieci nie tylko z Bukowska ale 
i z Markowiec, Dudyniec, Pobiedna, ( 47 rodzin zainteresowanych ).
Inicjatywa nie znalazła zrozumienia w Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.
Tym najmłodszym należy pomóc i ich wspierać na poziomie wieku 7 – 9 lat.
Pan Przewodniczący jednak zapewnił , iż z Wójtem załatwili sprawę pozytywnie.

Pan Gliściak zapytał, o jaką kwotę chodzi.
Odpowiedział Pan Wójt, że jest to kwota 11.700 zł na rok.

Pan Jerzy Rakoczy na wniosek rodziców wyszedł z inicjatywą założenia kółka 
tanecznego dla dzieci ( na wzór dawnego zespołu tanecznego ludowego 
dziecięcego ), z prośbą o zaplanowanie środków na zatrudnienie instruktora tańca.

Pan Przewodniczący Leon Myrdak popiera wniosek do komisji w tej sprawie.

Nastepnie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch przedstawił do 
wiadomości radnych i sołtysów następujące sprawy:

 rozstrzygnięty został przetarg na drogę Pisarowce –Nowotaniec,
 otrzymano promesę 5,9 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

( most w Tyrawie Solnej, zadania drogowe: remont dróg Bukowsko-Sanok,
Wola Piotrowa przez wieś, Dudyńce ),

 oświata -  likwidacja liceów profilowanych,
 jako szef Agencji udzielił informacji o rozpoczęciu kampanii przyjmowania 

wniosków o płatności bezpośrednie, programy rolnośrodowiskowe.

Przewodniczący Rady podziękował za udzielenie informacji 
Przewodniczącemu Rady Powiatu – P. Pieszczochowi.

Pan sołtys wsi Bukowsko Jerzy Rakoczy skierował pytanie do Pana Pieszczocha , 
czy w planie  jest remont drogi przez Bukowsko, a jeżeli nie to prosi o podsypanie 
poboczy.

Odpowiedzi udzielił P. Pieszczoch, iż będzie dokończenie inwestycji droga 
Bukowsko – Sanok , czyli cała miejscowość.

Pan Rakoczy zapytał jeszcze, czy można liczyć na czyszczenie rowów.
P. Pieszczoch odpowiedział twierdząco, należy tylko wyznaczyć dzień .



Pan Gliściak – radny i sołtys wsi Wolica – zgłosił, by poprawić pobocza od firmy 
„Kontra” do P. Radwańskiego.

Podpowiedzi udzielił Pan Pieszczoch, iż należy napisać pismo w tej sprawie do 
zarządcy drogi oraz do wiadomości Przewodniczącego.

Pan Jan Hołomek – radny i sołtys wsi Wola Piotrowa – przy drodze powiatowej 
zostały wycięte topole, grube gałęzie usunięto, natomiast drobne pozostały. 
Skierował pytanie do Przewodniczącego Rady Powiatu, kto ma to uporządkować.

Pan Pieszczoch telefonicznie interweniował w powiecie i odpowiedział , iż drewno 
miał zabrać ten, kto go ścinał.

Pan Dominik Wyciszkiewicz – radny zapytał, co dzieje się z dokumentami 
w sprawie funkcjonowania wysypiska, czy gmina  zapoznała się z nimi i kiedy 
będzie dyskusja na ten temat.

Odpowiedział Wójt – w najbliższym czasie będzie spotkanie poświęcone tym 
sprawom. Do 29 marca musi być ten problem rozwiązany.

Pan Marian Sołtys – radny i sołtys wsi Wola Sękowa – zadał pytanie czy będą 
wykonywane pobocza , które były reklamowane.
Nastepnie poruszył sprawę dzierżawy sklepu w Woli Sękowej. Proponuje obniżkę 
stawki czynszu oraz zwraca się o jak najszybsze ogłoszenie przetargu, ponieważ 
wsi zależy, by sklep był otwarty przed świętami Wielkanocnymi.
Wnioskował również o dołożenie 2,5 tys. zł    w budżecie na zakup parapetów 
zewnętrznych i wewnętrznych oraz zrobienie szpalet i listew wykończeniowych.
Nadmienił, że środki funduszu sołeckiego przeznaczone zostały na zakup drzwi 
i okna.

Pan Myrdak w odpowiedzi stwierdził, że w budżecie na ten cel pieniędzy nie ma. 
Jeżeli sołectwo    zdecyduje o wydatkowaniu środków funduszu sołeckiego na 
wymienione zakupy,  nikt nie będzie  w to ingerował.
Wszystkim znana jest sytuacja budżetu gminy i na co stać Radę Sołecką.
Nie jest to duża kwota, ale należy wskazać,  skąd wziąć te środki i przeznaczyć na 
wnioskowany cel.



Pan Marian Sołtys przedstawił oficjalny wniosek w powyższej sprawie. 

Pan Przewodniczący proponuje, by zrobili to z własnych środków.

W dalszej dyskusji  Pani Skarbnik Urszula Rakoczy przestawiła stosowną 
informację na temat środków, jakie są w dyspozycji wsi.

Pan Wójt poinformował, że nie ma z czego dołożyć, jest mnóstwo zadań do 
wykonania i należy szukać pieniędzy, by je pomnożyć.
Natomiast fundusz sołecki  ma służyć temu, by sołtysi mogli zaspokoić 
najpilniejsze potrzeby wsi.

Pani Skarbnik zauważyła, że wieś Wola Sękowa ma dochody do uzyskania 
z najmu sklepu, tylko że najemca płaci stawkę 3,50 zł , a Rada Gminy uchwaliła 
5 zł. Jest o nieprawidłowość, nie można sobie samemu zmieniać stawki.

Pan Sołtys tłumaczył się , że sklep nie ma dochodu.

Pan Tadeusz Glisciak – poruszył sprawę funduszu sołeckiego, twierdząc, że nie 
wie na co ma go przeznaczyć, poza tym ma pretensję co do  inwestowania 
i  prowadzonych robót ,  robi się w trzech centrach, a małe miejscowości pozostają 
z tyłu.

Pan Myrdak  stwierdził, że Pan Gliściak  źle to zrozumiał, ponieważ fundusz 
sołecki dotyczy roku 2013. Do końca marca należy podjąć uchwałę o wydzieleniu 
funduszu sołeckiego na 2013 r.

Pan Maczużak – zapytał, czy na remont  drogi  ze środków funduszu sołeckiego 
musi być przeprowadzony przetarg, czy może być dokonany wybór wykonawcy 
z wolnej ręki.

Pan Wójt wyjaśnił, że w ubiegłym roku ogłoszony był przetarg na wyłonienie 
firmy, w tym roku należy się zastanowić , czy nie zrobić przetargu na sprzęt, a 
sołtys miałby prawo wyboru wykonawcy, z tym że wcześniej musiałaby być 
podpisana umowa z gminą.

Pan Stanisław Konik – radny i sołtys wsi Dudyńce – poinformował zebranych, że 
fundusz sołecki przeznaczy na dokumentację budowy domu ludowego.



Pan Jerzy Rakoczy – sołtys wsi Bukowsko – twierdzi, że Bukowsko traci na 
funduszu sołeckim na połowę, 30 tys. zł, to za mało na taką wieś.

Pan Konik w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Rakoczego powiedział, że 
w Bukowsku było więcej dni na koparkę.

Pan Przewodniczący poinformował, że oprócz funduszu sołeckiego, do 
dyspozycji sołtysów będzie utrzymana w dalszym ciągu koparka.

Pan Jan Hołomek zapytał, czy już rozstrzygnięty został problem przepustu 
w Woli Piotrowej, i czy jest uregulowana zapłata z Nadleśnictwa.

Odpowiedział Pan Wójt, że sprawa ta nie jest jeszcze uregulowana, ponieważ 
nadleśniczy jest w szpitalu.

Pan Henryk Majka – radny i sołtys wsi Nowotaniec – poruszył sprawę drogi do 
Pani Teresy Koźmy. 

Pan Leon Myrdak.
W  sprawie P. Teresy Koźmy wyjaśnił, że dzwonił do Pani Janiny Koźmy 
i dowiedział się szczegółowo na temat własności działki. Pani Janina nie wyraża 
zgody na odstąpienie działki pod drogę, ponieważ jak stwierdziła córka ma 
budować tam dom. Z kolei Pani Władysława Koźma poinformowała, że syn będzie 
budował tam dom. Wszyscy są współwłaścicielami tej działki i nic tam nie 
wybudują. Proponował, by Pani Janina Koźma sprzedała dla Pani Teresy Koźmy 
ten grunt. Pan Przewodniczący jest w kontakcie z P. Janiną  z Haczowa i sprawę 
dojazdu cały czas pilotuje.
Budowa mostu nie wchodzi w grę w tym roku, ponieważ są to zbyt duże koszty, by 
budować most do jednego budynku . Pani Teresa Koźma przyjęła to do 
wiadomości.

Pan Majka poruszył sprawę dłużników za wywóz śmieci. Ludzie zapominają 
o uiszczeniu opłaty i dobrze  byłoby , gdyby pracownicy przypominali 
telefonicznie
o zapłacie.
Nastepnie przedstawił sprawę drogi koło P. Drybały. Jest to droga , z której 
korzystają rolnicy. Do pól odległych 200 m muszą jechać 4 km, wiąże się to 
z dużymi kosztami. Należy podjąć jakieś działanie, by przyśpieszyć tok tej sprawy. 



Pan Gorzkowski stwierdził, iż sąd zawiesił sprawę tej drogi na rok czasu i nic nie 
można zrobić.

Wójt odniósł się do poruszonych przez Pana Majkę tematów i udzielił stosownych 
wyjaśnień.

Pan Majka zaproponował również, by w urzędzie zrobić analizę zebrań wiejskich 
i ustalić, co gdzie należy zrobić, co jest potrzebne, co chcą mieć na wsi, a czego nie 
chcą. 

Pan Wójt stwierdził, że protokoły z zebrań wiejskich są w Urzędzie i analizę taką 
można zrobić.

Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze statutem, sołtysi wsi 
powinni przedkładać sprawozdanie Radzie Gminy z działalności sołectwa.
Do tej pory tego nie robiono, obecnie można ustalić, by raz na kwartał sołtysi 
przedkładali  sprawozdania, albo za okres pomiędzy sesjami.
Sprawa pozostaje do przemyślenia na następną sesję

Pan Majka proponuje wykorzystać fundusz sołecki na remonty dróg, a nie na coś 
innego. 

P. Myrdak stwierdził, iż to jest sprawa sołectwa, na jaki cel go przeznaczą.

Pan Hołomek przypomniał o fakcie wymytej rury kanalizacyjnej podczas ulewy. 
W chwili obecnej rura jest na wierzchu, i należy jak najszybciej to zabezpieczyć.

Pan Gliściak zasygnalizował o zniszczonych drogach asfaltowych po okresie 
zimy, 

Pan Wojciech Ambicki – radny zapytał, jaka jest sytuacja z rurą zniszczoną przy 
kopaniu rowów, o czym już wcześniej zgłaszał oraz czy zostało napisane pismo 
w sprawie rzeki.

Pan Myrdak skierował pytanie do sołtysa wsi Nagórzany, czy zgłasza jakiś 
problem, zapytanie czy interpelację
.



Pan sołtys Jan Orybkiewicz odpowiedział, iż chce zrobić asfalt , lecz brakuje mu 
środków. 

AD. 11

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


