
PROTOKÓŁ  Nr XVIII/12

z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko 
odbytej dnia 24 kwietnia 2012 r.

Obrady XVIII 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 niniejszego protokołu, 
oraz: 

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

Lista obecności w/w osób stanowi załącznik do protokołu.

Sesję otworzył Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy Bukowsko 
witając radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Stwierdził, że  w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum do 
podejmowania  prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił  porządek obrad, jak niżej:

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

 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/107/12 w sprawie likwidacji 
jednostki organizacyjnej gminy – Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół w Bukowsku,



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

 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla niektórych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Bukowsko,

 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Bukowsko za rok 2011,

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r,
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r,
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r,
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

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

AD. 2 

Nie zgłoszono żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad.
W wyniku głosowania porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

AD. 3

Protokół w XVI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów „za”, z 
tym, że Przewodniczący wcześniej zgłosił 2 uwagi do protokołu. Jedna dotyczyła 
sprawy drogi do P. Teresy Kożmy,  druga zapytania P. sołtysa z Nagórzan. 
Poprawki zostały wprowadzone.

AD. 4

W informacji z pracy Urzędu w okresie między sesjami Wójt przedstawił 
następujące sprawy:

-  informacja o wprowadzonych środkach do budżetu:
   >  680 tys. na drogę w Zboiskach i Tokarni
   >  300 tys. z Minist. Kultury do Bukowska i Nadolan



   >  230 tys. na poscaleniowe urządzanie dróg
   >    80 tys. do Nadolan i Pobiedna.
-  informacja o przeprowadzonych przetargach :
   >   droga Bukowsko – Tokarnia
   >   droga Zboiska (w kierunku cmentarza)

-  remont drogi przez Nadleśnictwo Lesko,

-  oświatowe:
    >   1 czerwca oddanie Orlika
    >   wykonanie ogrodzenia szkoły w Bukowsku
    >   zlecenie dokumentacji na wykonanie elewacji szkoły w Pobiednie
    >   zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szkół
    >   sprawa bibliotekarza w szkole
    >   świetlice szkolne
    >   uchwała w sprawie liczby godzin nietablicowych

-  otrzymanie 30 tys. zł na remont płyty stadionu w Bukowsku,

-  renowacja płyty boiska sportowego w Wolicy,

- sprawa odpadów komunalnych na terenie gminy

- sprawa P. Bończaka ze Zboisk:
   23 kwietnia miała być wydana decyzja dotycząca  tego problemu. W ubiegły 
    Piątek P. Kopczykowie i P. Bończak zawarli porozumienie ( ugodę ), na tę 
    okoliczność sporządzona została notatka służbowa.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za przedstawienie informacji.

AD. 5

Komisję Uchwał i Wniosków powołano jednogłośnie w składzie: 

1. P. Henryk Majka
2. P. Kazimierz Mazur
3. P. Marian Sołtys

Przewodniczącym komisji został wybrany P. Henryka Majka.



AD. 6 

Przystąpiono do rozpatrzenia wniosku w sprawie podjęcia uchwał.

W pierwszej kolejności Wójt omówił projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XVI/107/12 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bukowsku.
Wyjaśnił, iż Pani Ewa Marczak nie mogła podjąć czynności likwidacji ZEAS-u ze 
względu na chorobę.  Ponadto byłby również problem z realizacją projektu, który 
jest realizowany przez ZEAS w ramach Programu Kapitał Ludzki.
Na posiedzeniu komisji zaproponowano przesunięcie terminu likwidacji   ZEAS-u 
na dzień 31 sierpnia 2012 r.
Wójt wnioskował o uchylenie tej uchwały w całości.

Pan Majka odczytał treść niniejszej uchwały.
Dyskusji nie było, przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XVIII/113/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/107/12  
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej – Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół w Bukowsku została podjęta jednogłośnie – 13 głosów 
„za”.

Następny projekt uchwały dotyczy likwidacji jednostki organizacyjnej ZEAS 
w Bukowsku. 
Uchwałę tą omówił Pan Wójt a następnie P. Majka Henryk odczytał.

W dyskusji zabrał głos Pan Jan Hołomek pytając, jakie oszczędności przyniesie 
ta likwidacja.

Odpowiedział Pan Leon Myrdak, iż kwestie te poruszane były na posiedzeniach 
komisji. Wyjaśnił, że nie chodzi tu tylko o kierownika jednostki, lecz również 
o sprawy organizacyjne. Dyrektorzy placówek oświatowych będą menadżerami 
i będą samodzielnie dysponować swoimi środkami finansowymi.
Jest już bardzo mało takich gmin, gdzie funkcjonują ZEAS-y.

Przystąpiono do głosowania.



Uchwała Nr XVIII/114/12 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej 
gminy – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bukowsku została 
podjęta 12 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.

Projekt uchwały Nr XVIII/115/12  krótko przedstawił Wójt, ponieważ była 
szczegółowo omówiona wcześniej.

Treść uchwały odczytał P. Henryk Majka.
Dyskusji nie było, przystapiono do głosowania.

Uchwała Nr XVIII/115/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli nie wymienionych w art.42 
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 13 
głosów „za”.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Bukowsko za rok 2011 omówił pokrótce Pan Przewodniczący Leon Myrdak.

Pan Henryk Majka odczytał treść powyższej uchwały. Dyskusji nie było, 
w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XVIII/116/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej Gminy Bukowsko za rok 2011 została podjęta jednogłośnie – 13 
głosów „za”.

Projekty czterech kolejnych uchwał dotyczące  zmian w uchwale budżetowej 
omówiła Pani Urszula Rakoczy – Skarbnik Gminy.

Wszystkie projekty uchwał odczytał kolejno Pan Henryk Majka. Dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XVIII/117/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 
rok została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za’

Uchwała Nr XVIII/118/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 
rok została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”



Uchwała Nr XVIII/119/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 
rok  została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”

Uchwała Nr XVIII/120/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 
rok została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.

Pan Przewodniczący Leon Myrdak  podziękował za pracę Komisji Uchwał  
i Wniosków.

AD. 8 – 9 

Interpelacje i zapytania – wolne wnioski.

W tej części sesji głos zabrali: 

P. Marian Sołtys – radny
Zapytał , na jakich zasadach będzie wykorzystywanie 3 dni koparki.

P. Jan Hołomek – radny
Poruszył sprawę wysypiska śmieci – było mówione, że nasze wysypisko spełniało 
wszelkie warunki do eksploatacji, a zagórskie nie. Okazało się, że zagórskie zostało 
ujęte do Rejonu, a nasze nie, pomimo, że ma wszelkie instalacje.

Następnie zwrócił się z prośbą o interwencję w Instalbudzie o podłączenie wody 
i żwirowanie drogi, bo do tej pory tego nie zrobili.
Poza tym przypomina o prądzie do P. Śliwki, bo ludzie dalej będą płacić za prąd, 
a jest to wliczone w koszty ścieków.

P. Henryk Majka – radny
Zadał pytanie dotyczące organizacji w szkole, mianowicie dlaczego został 
zaniżony 1 etat w Szkole w Nowotańcu w stosunku do pozostałych szkół tj. 
w Bukowsku i Pobiednie w porównaniu do ilości dzieci.

P. Jarosław Adamski – radny 
Poruszył sprawę ogrodzenia szkoły w Pobiednie , które na całej długości się wali 
i leci do potoku.



P. Tadeusz Gliściak – radny
Proponuje, by stare ogrodzenie ze szkoły w Bukowsku wykorzystać do ogrodzenia 
stadionu w Wolicy ( od strony drogi powiatowej ).

P. Andrzej Kołodziej – sołtys wsi Pobiedno
Zapytał, czy będą do dyspozycji sołtysów  pracownicy interwencyjni
w jakiejś ilości godzin.

P. Stanisław Krzywiński – sołtys wsi Tokarnia
Koło Pana Czytajły jest zniszczony i rozjechany przepust, a jest wyszacowane 
bardzo dużo drzewa do ścinki . Zgłaszał ten problem leśniczemu, bo może dojść do 
tragedii. To nie jest przepust do takiego towaru. Należy w tym względzie podjąć 
odpowiednią decyzję.

Ponadto poruszył sprawę skarg na firmę zbierającą śmieci, ponieważ nie zostawiają 
worków, albo dają mniejszą ilość, jak się należy.
Mieszkańcy Tokarni oświadczyli, że będą dawać śmieci w różnych workach..

P. Zbigniew Jakubowski – sołtys wsi Nadolany
Przyśpieszyć wykonanie inwentaryzacji starej sali w Nadolanach.

Na poruszone sprawy odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Piotr Błażejowski: 

Na wstępie poinformował radnych i sołtysów o przeprowadzanej kontroli 
kompleksowej w Urzędzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W sprawie koparki wyjaśnił, że ceny są z tamtego roku na poszczególne elementy 
oraz, że jest określona kwota na ten cel. Sołtys przychodzi do gminy z wykonawcą, 
z którym się dogadał i zgłasza użycie koparki ( do 3 tys zł nie musi się robić 
przetargu ).  Nadmienił, że w zimie poszło dużo pieniędzy na odśnieżanie, co 
ogranicza prace, które miałyby być wykonane w lecie.

Zlecone zostało wykonanie dokumentacji na chodnik w kierunku boiska 
sportowego w Pobiednie.

Odnośnie prac na placu przed Urzędem Gminy szukamy najlepszych rozwiązań 
wspólnie z Gminną Spółdzielnią . Należy rozwiązać problem gospodarki 
ściekowej. Ponieważ nie możemy na gruncie GS-u nic zrobić,  wszystko zostało 
wymierzone przez geodetę.



W obecnej chwili sprawą najważniejszą jest włączenie naszego wysypiska  do 
rejonu Krosna lub Ustrzyk. Do końca roku możemy przyjmować śmieci zmieszane 
na własne wysypisko pod warunkiem, że zrobimy kwaterę.

Posiadamy pozwolenie zintegrowane na to wysypisko, cała dokumentacja obejmuje 
10 kwater. W tej chwili możemy wybudować 5 kwater i możemy zwozić śmieci 
nieorganiczne.
Pan Wójt dodał, że nasze wysypisko nie figuruje jako instalacja.
Nowe przepisy mówią, że na wysypisku nie może być prowadzona segregacja 
śmieci i nie można montować instalacji do segregacji. 
Chcemy włączyć nasze wysypisko w system, obojętnie czy pod Krosno, czy 
Ustrzyki. Ma się odbyć spotkanie Wójtów i Burmistrzów zainteresowanych tym 
tematem.

W dalszym ciągu Wójt poinformował, iż ma otrzymać z Warszawy dwa mosty, 
z których jeden planowany jest na urządzenie mostu koło Pana Jana Grzesia.

Pan Jan Hołomek poprosił o jedno przęsło na wykonanie mostu w Woli Piotrowej, 
ponieważ przyczółek obecnego mostu jest mocno uszkodzony.

W zakresie edukacji Pan Wójt Błażejowski omówił sprawę dowożenia dzieci. 
W Bukowsku i Pobiednie  dowożenie rozwiązane jest w oparciu o naszą opiekę, 
firma przewozowa tylko wozi,  natomiast w Nowotańcu nauczyciel jest osobą 
dowożącą..

Do sprawy poruszonej przez Pana Majkę odnośnie 1 etatu mniej w Nowotańcu 
odniósł się Pan Przewodniczący Leon Myrdak wyjaśniając, iż nie chodzi tu 
o likwidację etatu. Wynika to z przyjętego kryterium tj. ilości uczniów.
Ingeruje się tylko w godziny opiekuńczo-wychowawcze, a nie w godziny 
dydaktyczne. Racjonalizowane są jednakową miarą wszystkie zespoły.

Jeżeli chodzi o wykonanie ogrodzenia w Pobiednie Wójt poinformował, iż 
Ministerstwo nie  określiło kryteriów podziału i nie można składać wniosków 
o środki finansowe. 

Starym ogrodzeniem w Bukowsku proponuje odgrodzić część za Orlikiem, 
natomiast to co zostanie wykorzystać na potrzeby miejscowości Bukowsko.
Pan Wójt proponuje również zlikwidować stare ogrodzenie koło remizy 
w Bukowsku.



Dalej poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy przydzielił 5 osób do zatrudnienia 
w ramach prac publicznych. Jedna osoba jest już zatrudnione na zastępstwo za 
sprzątaczkę przebywającą na urlopie wypoczynkowym.

Planuje się zatrudnić 1 kobietę i 3 mężczyzn. 
Wszelkie prace sołtysi będą uzgadniać z Panem Stanowskim.

Sołtys Andrzej Kołodziej z Pobiedna proponuje, by podzielić po 1 osobie na 
poszczególne rejony.

Pan Stanisław Konik stwierdził, że droga między Pielnią a Dudyńcami się łamie.
W Pobiednie znak ograniczający tonaż jest w ogóle nie przestrzegany oraz 
wywalany. 

Wójt wnioskuje o zamontowanie na tej drodze  bramek  wysokościowych

Pan Leon Myrdak poinformował o wpłynięciu do Rady Gminy dwóch pism. Jedno 
to skarga na bezczynność Wójta przesłana przez Pania Małgorzatę Pituch z 
Nadolan, drugie z Gminnej Spółdzielni w Bukowsku w sprawie handlu 
obwoźnego.
Po dyskusji wspólnie z Panem Wójtem zwrócił się do Pani Prezes GS-u, by 
przygotowała   propozycję rozwiązania problemu dla rady Gminy i wówczas 
poprzez posiedzenie Komisji Rozwoju   odniosą się do tej sprawy.
Następnie na prośbę Pana Przewodniczącego Pan Marcin Gorzkowski odczytał 
treść skargi złożonej przez Panią Małgorzatę Pituch.

Pan Myrdak zapoznał się z dokumentacją, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy 
z odpowiedziami P. Pituch i odwrotnie. Rozmawiał na ten temat z Pania Danutą 
Piszczyńska. Chodzi tutaj o to, czy Pani Pituch jest stroną w sprawie i czy ma 
wgląd w dokumenty.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż każdy właściciel działki może podzielić działkę 
w taki sposób, jak chce, przy czym nie może ograniczać prawa dysponowania 
komuś, kto sąsiaduje z tą działką. 
O podziale działki przez uprawnionego geodetę osoby sąsiadujące powiadamiane 
są pisemnie. Potwierdzeniem wysłania korespondencji jest zwrotka podpisana 
przez adresata.
Na końcu protokołu  z tego podziału wpisuje się osoby, które się nie stawiły, a były 
powiadomione oraz te, które się stawiły i czy wnoszą uwagi do podziału.



Gmina tego protokołu nie ma i nie wiadomo, czy Pani Pituch była powiadomiona  
i czy się odniosła do protokołu oraz czy jest ten wpis czy nie. Oryginałem tego 
protokołu nie dysponujemy. Jest on w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Sanoku.

Jeżeli Pani Pituch chce wiedzieć, czy ten podział odbył się zgodnie z wymogami, 
należałoby P. Pituch tam odesłać i sprawdzić korespondencję.
Wójt wydaje decyzję w sprawie podziału na podstawie operatu z Ośrodka 
Dokumentacji.

Wniosek P. Myrdaka jest taki, by dać odpowiedź P. Pituch.  Jednak pisma 
wymagające opinii prawnych powinny  być załatwiane i sporządzane przez biuro 
obsługi rady oraz sprawdzone przez radcę prawnego.

Następnie Wójt poinformował, że pismo  na bezczynność Wójta nie powinno być 
kierowanie do Rady Gminy, ponieważ Wójta wybiera ogół społeczeństwa a nie 
Rada gminy. Organem właściwym do rozpatrzenia tych spraw jest Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze, czy sąd.

W dalszym ciągu przedstawił szczegółowo sprawę podziału spornej  działki 
i konkretną sytuację Pani Małgorzaty Pituch.

Pan radny Stanisław Pituch nie zgadza się z wypowiedzią Pana Piotra 
Błażejewskiego  i twierdzi, że Wójt nie miał podstaw do wydania pozytywnej 
decyzji w tej sprawie.

Pan Leon Myrdak dodał, że Wójt tylko zatwierdza podział na podstawie operatu.

Pan radny Pituch w dalszym ciągu twierdzi, iż gmina źle załatwia tę sprawę.

Wójt zaproponował, by w/w sprawę przekazać do rozstrzygnięcia przez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

P. Pituch dalej twierdzi, że Pani Małgorzata Pituch nie widziała tej decyzji o 
podziale działki.

Na tym Pan Przewodniczący zakończył dyskusję na ten temat. 



Drugie pismo dotyczyło targowisk w Bukowsku i Nowotańcu oraz handlu 
obwoźnego.

W pierwszej dekadzie maja odbędzie się posiedzenie komisji rozwoju i ten problem 
wówczas zostanie rozstrzygnięty i uregulowany – wyjaśnił Pan Leon Myrdak.

P. Henryk Majka zapytał, kto podpisał to pismo ze strony Nowotańca.

Pan Myrdak odpowiedział, iż stanowisko zajęte w piśmie nie jest reprezentowane 
przez stronę Nowotańca. Uczyniono to w piśmie wcześniejszym dotyczącym 
również tej sprawy.

Pan Radny Kazimierz Mazur zgłosił wniosek, by opodatkować puste 
pomieszczenia Gminnej Spółdzielni.

Pan Henryk Majka   poruszył sprawę przęseł, o których wspominał w informacji 
Wójt,  z których jedno można by wykorzystać na wykonanie mostu  do Pani Teresy 
Koźmy.

Wójt poinformował o wpłynięciu skargi od Klubu STAL  Sanok dotyczącej stawki 
procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Dotyczy to wyciągu 
w Karlikowie.

Wypowiedział się w tej sprawie Pan Przewodniczący i stwierdził, iż należy 
podtrzymać zajęte wcześniej przez radę gminy stanowisko i utrzymać stawkę 
w wysokości 3 % .
W sprawie tej przeprowadzono głosowanie, i tak:

- za utrzymaniem stawki 3% było 10 głosów
- przeciw                                          2 głosy
- wstrzymujący                                1 głos

AD. 11 

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



Protokołowała: H. Grochoła

 

               


