
PROTOKÓŁ  NR XVII/12

z obrad XVII Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej dnia 29 marca 2012 r.

Obrady XVII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 11.00.

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

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

Lista w/w osób stanowi załącznik do protokołu.

Otwarcia sesji dokonał Pan Leon Myrdak  - Przewodniczący Rady Gminy. 
Powitał radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.

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

Następnie Pan Myrdak przedstawił porządek obrad, informując, że z ustalonego 
porządku  skreślony został punkt dotyczący gospodarki odpadami, ponieważ Pani 
Panek z Urzędu Marszałkowskiego, która miała zreferować ten temat  nie 
przyjechała .

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków.
5. Wniosek Wójta Gminy o podjęcie uchwał:

 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki,



 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/44/11 w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wola 
Piotrowa własności Gminy Bukowsko,

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/75/11 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.

AD. 2

Nie zgłoszono żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.
Porządek przyjęto 13 głosami „za”. 

AD. 3

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów „za”.

AD. 4 

Komisję Uchwał i Wniosków powołano jednogłośnie w składzie:

1. P. Czesław Kowalik
2. P. Henryk Majka
3. P. Jan Hołomek 

Przewodniczącym w/w komisji został P. Henryk Majka.

Ad. 5 – 7 

Rozpatrzony został wniosek Wójta o podjęcie uchwał. 
Zaczęto od projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
Wójt stwierdził, iż na naradzie z sołtysami wszyscy wyrazili pozytywne opinie 
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na przyszły rok. Była dyskusja, 
w jakiej formie fundusz ma być wykorzystywany. Wójt zwrócił się do sołtysów 
o zdyscyplinowanie w tym zakresie.



Następnie P. Henryk Majka odczytał treść uchwały w powyższej sprawie.

Dyskusji brak, przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XVII/110/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie Gminy środków  stanowiących fundusz sołecki została podjęta 
jednogłośnie – 
13 głosów „za”.

Wójt przedstawił wniosek w sprawie następnej uchwały dotyczącej  uchylenia 
Uchwały Nr VII/44/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 
położonej w miejscowości Wola Piotrowa własności gminy Bukowsko,  który 
stanowi załącznik do protokołu.
Wójt poinformował, iż razem z Panem Przewodniczącym zasięgnęli konsultacji 
u biegłego sądowego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, który 
potwierdził słuszność podjęcia decyzji w sprawie uchylenia tej uchwały.
Zorganizowano również spotkanie z Panem Piotrem Śniegoniem, który zwrócił się 
o wycofanie tej sprawy i rozstrzygnięcie jej na drodze sądowej.

Projekt wyżej omawianej uchwały  odczytano i przystąpiono do dyskusji.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Jan Hołomek, pytając kto ma wystąpić z wnioskiem 
do sądu w tej sprawie.

Pan Wójt odpowiedział, że Pan Śniegoń

P. Hołomek dalej zauważył, że jeżeli P. Śniegoń nie wystąpi z wnioskiem do sądu, 
to sprawa ta w dalszym ciągu nie będzie   załatwiona..

Pan Wójt uważa, że sprawa ta została już zrozumiana przez Pana Śniegonia.

Przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XVII/111/12 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/44/11 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w 
miejscowości Wola Piotrowa własności gminy Bukowsko  została podjęta 
jednogłośnie – 13 głosów „za”.



Kolejny projekt uchwały odczytał P. Majka. 
Dyskusji nie było – przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XVII/112/12/ w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XII/75/11 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w 
miejscowości Wola Piotrowa  została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”. 

Pan Przewodniczący podziękował za pracę Komisji Uchwał i Wniosków.

AD. 8 

Na wstępie głos zabrał Pan Leon Myrdak informując, iż na ostatnim spotkaniu 
sołtysów była mowa o przyjętym systemie tzw. umownie „ 3 dni koparki”, gdzie 
ustalono, że gmina określi górną stawkę  za poszczególne rodzaje usług, natomiast 
wybór wykonawcy należeć będzie do sołtysa wsi . Zaznaczył jednocześnie, że 
wykonawca ma być z terenu gminy.

Pan Tadeusz Gliściak – zapytał, czy mogą być stawki na poziomie roku 
ubiegłego.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt , potwierdzając stawki z ubiegłego roku oraz, że 
mogą być też niższe.
Górne stawki zostaną podane  sołtysom przez gminę i należy je przestrzegać nie 
przekraczając ustalonej wysokości.

W dalszej części interpelacji Wójt poruszył sprawy gospodarki odpadami.
W dniu dzisiejszym miała uczestniczyć w sesji Pani Panek z Urzędu 
Marszałkowskiego, jednak nie przyjechała.
Poinformował zebranych, że Plan gospodarki odpadami został opracowany i jest 
umieszczony na stronie Urzędu Marszałkowskiego.
W ubiegły piątek w Brzozowie było zorganizowane spotkanie w tej sprawie, lecz 
nie zostaliśmy zaproszeni, natomiast zaproszono nas do Rzeszowa.
Udzielił szczegółowych wyjaśnień i informacji na temat naszej sytuacji w zakresie 
gospodarki odpadami. Podał propozycję, by zorganizować spotkanie w sprawie 
przygotowania się do dyskusji z P. Panek. Spotkanie to należałoby zorganizować 
dnia 6 kwietnia br.
Dodał, iż Plan Wojewódzki nie był konsultowany z jednostkami samorządowymi, 
w związku z czym Pani Panek jeździ teraz po gminach  i uczestniczy w sesjach.



Najważniejszą sprawą dla gminy jest niski koszt śmieci. Gmina musi podjąć 
decyzję w sprawie przystąpienia do rejonu krośnieńskiego lub ustrzyckiego 
i wysłać stosowną deklarację.

P. Leon Myrdak – Przewodniczący 
Zaznaczył, iż kończy się umowa z obecnym odbiorcą odpadów w miesiącu 
czerwcu i będzie konieczność przeprowadzenia przetargu oraz sporządzenia 
specyfikacji według nowych warunków.
Będziemy się starać rozwiązać ten problem do końca roku. Oczekujemy na 
rozpatrzenie wniosku i będziemy zmierzać do rozbudowy kwatery oraz dogadać się 
np. z rejonem ustrzyckim.

P. Dominik Wyciszkiewicz – radny
Zapytał, co z lampami ulicznymi, które świecą się na części gminy.

Wójt udzielił informacji, iż w tej sprawie w lutym zostało wysłane pismo, ponadto 
rozmawiał na ten temat z Panem Gagatko.
Wyjaśnił, że sytuacje takie występują dlatego, ponieważ część gminy obsługuje 
Rejon Sanok, a część Rzepedź.

P. Tadeusz Gliściak – radny
Zapytał, kiedy będzie montaż słupów.

Odpowiedział Pan Wójt, iż będzie to zrealizowane przez wykonawcę, który 
pracował w ośrodku zdrowia.
Dodał też, że są pozytywne głosy odnośnie funkcjonowania ośrodka zdrowia 
w Bukowsku.

Następnie poinformował o tym, iż do końca sierpnia br. należy złożyć wniosek 
termiczny i wskazać 3 obiekty.
Koszt opracowania wynosi 50 tys. zł, minimalna kwota dotacji 500 ty. zł , 
maksymalna kwota 5 mln zł.
Należy się nad tym zastanowić, czy nam się to opłaca i czy warto w to wchodzić.

P.  Jarosław Adamski - radny
Proponuje, by zrobić wstępny kosztorys.



P. Jerzy Rakoczy – sołtys wsi Bukowsko
Panuje tragiczna sytuacja na brzegach rzeki, gdzie jest mnóstwo śmieci.

Wójt poinformował o wysłaniu pisma do Krakowa w sprawie przyznania środków 
na ten cel.

Druga sprawa to sprawa usunięcia starych drzew, które  spadają i  robią zatory.

P. Marcin Gorzkowski – radny
Stwierdził, że folie znajdujące się na brzegach rzek rozrzucają rolnicy.

P. Wojciech Ambicki – radny
Zapytał, czy można już stwierdzić, ile kosztują nas teraz śmieci w porównaniu do 
poprzedniego usługodawcy.

P. Leon Myrdak – przewodniczący
Należy to odnieść do jakiegoś okresu czasu, np. w systemie półrocznym.
Na następne spotkanie zostanie przygotowana na ten temat informacja.

P. Tadeusz Gliściak – radny
Zadał pytanie, czy do końca ubiegłego roku wpłynęły faktury od P. Adamskiego z 
odpadów segregowanych do gminy.

P. Jarosław Adamski – radny
Gmina nie sprzedaje odpadów, w chwili obecnej wysypisko zapełnione jest szkłem 
i sprasowanymi petami. Twierdzi, że P. Adamski Maciej kilka razy zgłaszał w 
gminie ten problem.

Pan Wójt zobowiązał się sprawdzić tę sprawę.

P. Leon Myrdak – przewodniczący
W nawiązaniu do wypowiedzi P. Ambickiego zapytał, za jaki okres należy podać 
koszty wywozu odpadów.

Pan Wójt zaproponował, żeby porównać kwartałami w 2010 r i 2011 r.



P. Jan Hołomek – radny
Prosi o interwencję Wójta w sprawie prądu na oczyszczalni ścieków w Woli 
Piotrowej. Rachunek za prąd musieli zapłacić mieszkańcy i dodatkowo wliczono 
im w opłaty.
Przypomniał również, że było uzgodnione z P. Śliwką, iż za udostępnienie gruntu 
gmina miała mu  pokryć koszty prądu.

P. Jarosław Adamski – radny
Zwrócił się z pytaniem, jak jest rozwiązana sprawa ochrony wysypiska.

Odpowiedział Wójt, że cały czas musi być ochrona, bo wysypisko straci status.  

P. Leon Myrdak – przewodniczący
Stwierdził, że poprzedni usługodawca miał przekazane całe wysypisko i on 
odpowiadał za całość. W chwili obecnej nie jest przekazane całe Panu 
Adamskiemu  i zapewnienie ochrony leży po stronie gminy. Wysypisko musi być 
chronione całodobowo i za 3 miesiące musi wejść z kimś w system.

P. Jarosław Adamski – radny
Zapytał, jak będzie rozwiązany zajazd dla autobusu przy „odnowie wsi” 
w Pobiednie

Odpowiedzi udzielił Wójt, iż będzie położony krawężnik i kostka tzw. zatoczka.

W dalszym ciągu Pan Adamski stwierdził, że miał być zapewniony pracownik do 
przeprowadzania przez drogę dzieci dojeżdżających do szkoły w Pobiednie.
Do tej pory nie wyznaczono tej osoby.
Jednocześnie zapytał, czy można ustawić znak ograniczający prędkość do 30 km.

Wójt 
Wystąpił problem z realizacją uchwały w sprawie likwidacji ZEAS-u.
Zespół ma podpisaną umowę do końca sierpnia br. na program PKOL, w związku 
z czym nie można zmieniać realizatora programu.
Poza tym , jako likwidatora wyznaczono Panią Marczak Ewę – kierownika 
ZEAS-u, która obecnie przebywa na zwolnieniu chorobowym.
Należy się zastanowić, czy nie zmienić uchwały i likwidację przeprowadzić 
z dniem 1 września br.



Następnym problemem są arkusze organizacyjne szkół, w których przyglądamy się 
każdej godzinie.

Na przykład Pan Dyrektor w Bukowska przyszedł z programem innowacyjnym, 
który wiąże się z dodatkowymi godzinami dla nauczyciela wychowania fizycznego 
z zakresu piłki nożnej.
Wójt oświadczył, iż podpisał ten program lecz z uwagą, że jeżeli program  nie 
będzie ujęty w arkuszu organizacyjnym, to nie będzie realizowany, chociażby był 
zaakceptowany przez kuratora.
Poinformował   również, że 1 czerwca będzie oficjalne oddanie „Orlika”.

Trzecim tematem, który poruszył Pan Wójt to sprawa obniżenia środków funduszu 
alkoholowego do 3 zł, o czym sołtysi zostali poinformowani.
Nadmienił, że w Bukowsku został zorganizowany kurs z zakresu karate i chodzi 
dosyć dużo dzieci. Formą realizacji może być program napisany przez szkołę w 
ramach walki z alkoholizmem. Trzeba od najmłodszych lat dać dzieciom zajęcie.
W miesiącu listopadzie należy mieć to na uwadze i ująć to zadanie do realizacji.

Udzielił informacji na temat przekazania placów budów w ramach odnowy wsi  

W dalszym ciągu przedstawił sprawę P. Bończaka i P. Kopczyka. Poinformował, iż
z powiatu przyjechała koparka do Zboisk czyścić rowy.
P. Bończak zażądał, by dać mu rury  100  na wymianę mostku u niego, u Kopczyka
Mariana i Kopczyk Barbary. Chce zasypać istniejący rów całkowicie i wykopać 
rów w granicy działki, która przylega do niego, do Kopczyk Mariana i Kopczyk 
Piotra. Jak wynika z mapy  stary dom Kopczyka stoi w granicy.
Nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Został wyznaczony biegły 
rzeczoznawca, który ma przedłożyć opinię do 23 kwietnia. Na dzień 23 kwietnia 
została wyznaczona rozprawa administracyjna z udziałem nadzoru budowlanego 
powiatu  oraz gminy. P. Bończak pojechał do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Sanoku , gdzie dyrektor Dwornik stwierdził, ze jeżeli się nie dogadają, to wysyła 
tam nadzór budowlany i sanepid na obydwu.

Pan przewodniczący Leon Myrdak poinformował radnych, iż udzielił dzień 
wcześniej ( przed sesją) odpowiedzi na pismo P. Bończaka. Treść tego pisma 
została odczytana na sesji.

P. Czesław Kowalik – radny
Poruszył problem prądu w szatni w Bukowsku, oraz poinformował, że nie ma 
odpowiedzi na pismo GS w sprawie handlu obwoźnego.



W nawiązaniu do powyższego Pan Leon Myrdak udzielił wyjaśnień, iż Rada 
Gminy nie ma instrumentów prawnych, by zakazać tego typu handlu. 
Osoby handlujące spełniają wymagania. Jedyną formą zdyscyplinowania- to 
mandaty karne, do których wystawiania uprawniona jest Policja.
Oczekiwanie od gminy uporządkowania tego problemu jest nie do rozstrzygnięcia.
Zwrócił się do radnych o udzielenie odpowiedzi na w/w temat ( po sesji ).      

Wójt dodał jeszcze, że podmiot ma pozwolenie na handel obwoźny. My możemy 
jedynie poinformować Policję w Bukowsku, żeby handel odbywał się bez 
stwarzania niebezpieczeństwa na drodze..

P. Maria Kowalczyk – radna
Zapytała, czy będziemy w tym roku robić poprawki na drogach, chodzi o drogę od 
P. Kindlarskiego Tadeusza do Pawińskiego i od przystanku nowego w 
Nagórzanach do P. Barnusia.

Odpowiedzi udzielił Wójt, stwierdzając, że już 2 razy położony był tam asfalt, ale 
droga naniszczy się, bo  jest przeciążona. 

Pan Myrdak dodał, że nie ma środków w budżecie na to zadanie. Wszyscy radni 
wiedzą, na co środki zostały przeznaczone.  Żądając co miesiąc by zrobić to czy 
tamto, należy wskazać skąd wziąć środki i gdzie dołożyć.

Z kolei Wójt Pan Piotr Błażejowski poinformował o tym, że dostaliśmy 600 tys. 
zł na remont drogi do Tokarni. Roboty na tej drodze są konieczne.
Z własnych środków musimy dołożyć 200 tys. zł.  Kwotę taką otrzymamy 
z Nadleśnictwa i będziemy to mieli jako wkład własny.  Do końca maja musi być 
zrobiona dokumentacja i zbilansowane środki finansowe  oraz podpisana umowa.

Ponieważ temat dróg ciągle wraca , dużo z nich nadaje się do remontu, Pan 
Przewodniczący Rady stwierdził, iż w miesiącu listopadzie przy opracowaniu 
budżetu należy zdecydować, czy  robimy inwestycje, czy tylko remontujemy drogi.

Kontynuując temat dróg Wójt dokonał analizy wydatków na drogi i na inwestycje 
w poprzednich latach..



Poinformował o konieczności wykonania w tym roku inwestycji w oświacie. Są 
pewne zaszłości, które należy zrobić, jak ogrodzenie w Bukowsku, elewację 
i odwodnienie w Pobiednie, na które otrzymaliśmy środki.

P. Marcin Gorzkowski
Zamiast dokładać do powodziówek, proponuje wzorem innych gmin ogłosić 
przetarg na kwotę 300 tys. zł na dostawę tłucznia i przeznaczyć po 2,5 kubika na 
wieś. Każda wieś ma do dyspozycji koparkę na 3 – 6 dni i można drogi 
wyremontować.

P. Jerzy Rakoczy – sołtys wsi Bukowsko
Wieś Bukowsko straciła na funduszu sołeckim 30 tys. zł. gdzie za tą sumę 
wyremontowano by wiele dróg.

P. Kazimierz Mazur
Stwierdził, iż w tamtym roku środki miały być podzielone na 3 rejony, a wszystko 
poszło na Bukowsko.

P Wójt odniósł się do wypowiedzi P. Gorzkowskiego i zaproponował opracowanie 
harmonogramu remontu dróg.

W nawiązaniu do wypowiedzi P. Gorzkowskiego Pan Leon Myrdak 
zaproponował, żeby kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 250 tys. zł 
przeznaczyć na zakup tłucznia i wtedy środki pójdą tylko na drogi , a nie co innego.

P. Jarosław Adamski wnioskuje, by w budżecie przyszłego roku zapewnić środki 
na bieżące naprawy dróg. Dodał również, że najważniejszym zadaniem gminy do 
realizacji jest kanalizacja.

P. Jan Hołomek twierdzi, że tłuczniem można załatwić drogi lokalne, polne, 
zasypać koleiny, natomiast w drodze asfaltowej nie załata się dziur żwirem.
Droga asfaltowa w Woli Piotrowej nie została ujęta do remontu  przez wieś, ani 
przez gminę  ani  przez Rzeszów.

Zgłosił również , że młodzież z Woli Piotrowej chciała w niedzielę skorzystać 
z boiska ORLIK i nie dostali pozwolenia na grę w siatkówkę.

Pan Myrdak odpowiedział, iż w soboty i niedziele  obiekty ORLIKA powinny być 
czynne.



P. Jerzy Rakoczy 
Stwierdził, że drogi to wieczny problem w naszej gminie.  Jednak należy się 
przyjrzeć i zapytać , gdzie są takie drogi, żeby rolnicy nie mogli dojechać do pól.

Następnie przekazał , że mieszkańcy przysiółka Nędze i Łazy w Bukowsku 
zgłaszają zniszczenie drogi przez firmę budującą wiatraki. Mieli ją naprawić , 
załatać dziury i nic nie zrobili w tej sprawie. 
Następna prośba od mieszkańców górnego końca Bukowska w sprawie 
wyczyszczenia rowu przy drodze wojewódzkiej od P. Łuszcza w górę.

Pan Andrzej Kołodziej poprosił o wyjaśnienie na co przeznaczone są środki 
w kwocie 170 tys. zł o których wspominał Wójt.

Odpowiedział Wójt – są to środki na tworzenie warunków do rozwoju kultury 
ludowej w gminie Bukowsko. W ubiegłym roku otrzymaliśmy 180 tys. zł na 
remont remizy w Bukowsku i Nadolanach. W tym roku otrzymaliśmy 300 tys. zł 
i musimy dołożyć  z własnego budżetu 170 tys. na kontynuację inwestycji 
rozpoczętych.

AD. 9

W wolnych wnioskach głos zabrał sołtys wsi Nadolany Zbigniew Jakubowski 
informując, ze otrzymał pismo w sprawie zaopiniowania sprzedaży działki na 
Wygnance. 
Zapytał czy, będzie to w formie przetargu i jaka jest cena wywoławcza działki. 

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt – sprzedaż odbędzie się w formie przetargu ustnego 
otwartego, cenę ustali biegły rzeczoznawca.

Kontynuując temat P. Jakubowski zapytał, czy jeżeli działka zostanie sprzedana, 
to pieniądze  zostaną przeznaczone dla wsi.

Pieniądze wpłyną do gminy – odpowiedział Wójt.

Pani Urszula Rakoczy poinformowała zebranych o problemach związanych 
z likwidacją ZEAS-u, wyjaśnień w tej kwestii dokonał P. Przewodniczący , 
stwierdzając iż temat ten jest dyskutowany z Wójtem.



P. Marian Sołtys – sołtys wsi Wola Sękowa
Pani Danuta Piszczyńska miała złożyć wniosek na dołożenie środków na zakup 
sadzonek do Nagórzan i Woli Sękowej.

Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnienia, że  wnioski powinny zgłaszać 
zainteresowane strony a nie P. Piszczyńska.
Natomiast Rada Gminy musi rozpatrzyć wniosek i rozważyć, czy  nas na to stać.

P. Wojciech Ambicki zapytał, czy w dalszym ciągu składane są deklaracje 
dotyczące kanalizacji.

Wójt odpowiedział twierdząco.

Pan Przewodniczący zabrał głos w sprawie ZEAS-u, i zaznaczył, że w tej kwestii 
na pewno należy dążyć  do tego, żeby dyrektorzy działali samodzielnie.
To, w jakiej formie to będzie, jeszcze nie wiadomo. Należy dopracować szczegóły, 
do tego tematu wrócimy na  następnej sesji. 

AD. 10 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął XVII sesję 
Rady Gminy Bukowsko.

  

  


