
P R O T O K Ó Ł  Nr XXII/12

z obrad XXII Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 20 lipca 2012 r

Obrady XXII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 10.00.

W sesji uczestniczyli radni wg listy obecności, która jest załącznikiem do 
protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Wójt Gminy – P. Piotr Błażejowski
2. Sekretarz Gminy – P. Henryka Grochoła
3. Skarbnik Gminy – P. Urszula Rakoczy
4. Goście – P. Halina Bończak i P. Robert Bończak

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Leon Myrdak, witając 
wszystkich zebranych.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji bierze udział 15 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołów o poprzednich sesji.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał: 

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok,
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Bukowsko.
6. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Zamkniecie sesji.



Odczytany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad został przyjęty 
jednogłośnie – 15 głosów „za”.

Następnie zwrócił się do gościa,  w którym punkcie chce zabrać głos. 

P. Bończak odpowiedziała, że w ostatnim punkcie.

AD. 2 

Protokoły z poprzednich sesji tj. Nr XX i XXI zostały przyjęte jednogłośnie – 15 
głosów „za”.

AD. 3 

Wójt Gminy Piotr Błażejowski przedstawił informację o pracy w okresie między 
sesjami. Omówił sprawy:

 W zakresie oświaty – dowożenie dzieci do szkół, ogrodzenie szkoły w 
Bukowsku – zbieranie ofert, 

 W zakresie dróg – wyremontowanie odcinka drogi w Pobiednie, będzie 
wykonany remont drogi powiatowej w Woli Piotrowej ( odcinek 1500 m ), 
otrzymanie środków na poscaleniowe urządzanie  dróg – wskazana droga 
tzw. „Klimkowa”  w Bukowsku – kosztorys w przygotowaniu.
Do końca sierpnia odbędą się przetargi  na 2 drogi – w  Pobiednie „za 
szelką” i w Nadolanach „na horb”.

 Wystąpiły problemy z otrzymaniem dotacji z Nadleśnictwa w pełnej 
wysokości 200 tys. zł na drogę do Tokarni , jednak w chwili obecnej sprawa 
jest już załatwiona pozytywnie. 

 Otrzymanie środków na usuwanie skutków powodzi w wysokości 680 tys. 
zł,

 W ośrodku zdrowia w Bukowsku brak windy dla osób niepełnosprawnych. 
Będzie składany wniosek do Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 151 tys zł, 
bez wkładu własnego gminy.

 Rozliczenie zrealizowanych inwestycji.
 Informacja na temat cząstkowego remontu    Urzędu Gminy – wymiana 

okien.
 Konieczność remontu stacji uzdatniania wody w Nagórzanach – decyzja 

Sanepidu.



 Czynione są starania o środki na dokończenie remontu i elewację Zespołu 
Szkół w Pobiednie.

 Sprawa samochodów otrzymanych z BOR-u.

AD. 4 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie w następującym 
składzie:

1. P. Czesław Kowalik
2. P. Henryk Majka
3. P. Stanisław Maczużak

Przewodniczącym komisji został Pan Henryk Majka.

AD. 5-6 

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał.

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej omówiła Pani Skarbnik 
Urszula Rakoczy.

Następnie Pan Wójt poinformował zebranych o sytuacji nt. gospodarki odpadów 
komunalnych.

Pan Jan Hołomek zapytał, czy śmieci są ważone na wysypisku.

Wójt odpowiedział twierdząco.

Pan Henryk Majka odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XXII/133/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r 
została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

Projekt kolejnej uchwały dotyczył zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bukowsko.
Pani Skarbnik stwierdziła, iż uchwała ta jest konsekwencją uchwał z poprzedniej 
sesji oraz obecnej.



Dyskusji na temat niniejszej uchwały nie było, w związku z czym podjęto 
głosowanie.

Uchwała Nr XXII/134/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.  

AD. 7 

Na wstępie w punkcie „Interpelacje i zapytania” głos zabrał Pan Leon Myrdak, 
informując radnych o wpłynięciu dwóch pism: w sprawie skargi Pani Pituch 
Małgorzaty do SKO, oraz pismo Pana Orybkiewicza z Nagórzan.
Odpowiedzi na w/w pisma są do wglądu w biurze obsługi rady.

Pan Dominik Wyciszkiewicz poruszył sprawę monitoringu na wysypisku śmieci.
Stwierdził, iż jest to bardzo wysoki koszt ( 50 tys. zł ).

Wójt wyjaśnił, że przesył jest bardzo drogi. Zanim podpisze się umowę w tej 
sprawie, prosi zainteresowanych o wgląd do treści umowy.

Dalej P. Wyciszkiewicz pyta, kiedy będą wytyczone granice drogi między 
P. Tomaszem Klimkiem , a P. Józefem Płonka. Należałoby wykonać tam kawałek 
chodnika, żeby można było bezpiecznie przejść.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, iż przy okazji wytyczania drogi koło P. Kowala 
będzie zlecone również wytyczenie tej drogi.

Następnie Pan Wójt przedstawił informację o otrzymaniu promesy na zadania 
inwestycyjne  w kwocie  50 tys. zł,  dla OSP Nadolany, a OSP Bukowsko 
otrzymało15 tys. zł . Dodał, że Bukowsko ma jeszcze obiecane 10 tys zł. 
Nadmienił, że kwoty te nie wpływają do budżetu gminy, tylko na konta jednostek 
OSP.

Pan radny Adamski poruszył następujące sprawy:

- proponuje złożyć wniosek na windę do ośrodka zdrowia w Pobiednie, bo tam jest 
jeszcze wyżej, aniżeli w Bukowsku,

- wykonanie ogrodzenia i chodnika,



- problem budowy wodociągu,

- przepust, który był przebudowany w Pobiednie należy obsypać ziemią, bo jest to 
nie skończone,

Wójt wyjaśnił, że  w sprawie chodnika został wykonany pomiar geodezyjny , 
koncepcja zostanie przedłożona do wglądu.
Jeżeli chodzi o przepust – wykonano odbiór techniczny.

Pan Gliściak stwierdził, że nic się nie robi w kwestii wody. Należałoby zacząć 
działać w tym zakresie.

Wójt udzielił odpowiedzi, że w chwili obecnej nie ma pieniędzy, ponieważ robione 
są inne zadania.
Obecnie czekamy na odpowiedź z Przemyśla w sprawie stacji poboru wody na 
wyrobisku w Pobiednie.

Pan radny Gorzkowski zadał pytanie, czy zostały odebrane roboty inwestycyjne 
w Nadolanach, bo w dalszym ciągu dziura w asfalcie nie jest naprawiona przez 
wykonawcę. 
Nie ma obwałowania koło krawężników, czy w takim stanie zostało to odebrane.

Wójt odpowiedział, że był odbiór techniczny, a nie jakościowy. W odbiorze brał 
udział inspektor nadzoru oraz P. Robert Milczanowski. Sporządzono protokół 
obmiaru robót.

Pani radna Kowalczyk Maria zabrała głos w sprawie konieczności remontu drogi 
„pod czaszczami” w kierunku ujęcia wody.

Pan radny Maczużak zapytał jak się ma sprawa z parkingiem i czy będzie 
naprawiona dziura na drodze, którą zrobiono przy okazji remontu innej drogi. Przy 
odbiorze robót było powiedziane, że będzie to zrobione.

W powyższej sprawie Wójt wyjaśnił, że odnośnie parkingu to inspektor nadzoru 
podpisał dopiero dokumenty rozliczeniowe. Dodał, że w pierwszej kolejności 
należy pozamykać inwestycje rozpoczęte. 

Pan Maczużak stwierdził, że na tę drogę było przeznaczone 120 tys. zł, a 
wykorzystano 91 tys. zł, więc pieniędzy zostało.



Pan Wójt szczegółowo wyjaśnił tę kwestę. To nie jest tak, jak pan radny sobie 
myśli. Na to zadanie miał być przeznaczony dochód z dzierżawy.

Pan Maczużak poinformował, że środki te przeznaczyć mają na drogę w 
Pobiednie.

Pan radny i sołtys wsi Wola Piotrowa Jan Hołomek poruszył sprawę wykupu 
działki od Pana Wisełki pod oczyszczalnię ścieków. Za to gmina miała mu zrobić 
przejazd. Pyta, czy będzie to zrealizowane.

Wójt odpowiedział, że tak.

Pan Hołomek przypomniał jeszcze o sprawie usuwiska koło P. Pająka po 
ubiegłorocznej ulewie. Koniecznie trzeba coś z tym zrobić.

Pan radny Ambicki zadał pytanie, czy będzie zrobione oświetlenie w tym roku 
od P. Klimka w górę – pytają o to mieszkańcy.
Drugie pytanie dotyczyło likwidacji ZEAS-u, jakie będą zasady przyznawania 
subwencji, w związku ze wzrostem kosztów eksploatacji orlika.

Wójt odniósł się do powyższych pytań odpowiadając, iż orlika należy wyłączyć 
z kosztów utrzymania jednego ucznia. Boisko musi być przypisane do szkoły 
w Bukowsku. Można też zamontować podlicznik.
Zauważył, ze każda szkoła ma inne koszty utrzymania. Bukowsko będzie miało 
największe.

W zakresie likwidacji ZEAS-u w chwili obecnej wysłane zostały dokumenty do 
różnych instytucji dotyczące przejęcia spraw oświatowych ZEAS-u przez 
dyrektorów szkół i podpisywanie stosownych umów. W miesiącu sierpniu nastąpi 
przekazane spraw na szkoły.

Odnośnie lamp oświetleniowych – 2 instalacje zostały zrobione za 80 tys. zł. 
Ogółem w budżecie jest na to 100 tys. zł, natomiast na drobne uzupełnienia 
potrzeba w granicach 7 tys. zł.
Stwierdził, ze jeżeli nie wystarczy pieniędzy w tym roku, to zostanie to wykonane 
w przyszłym roku. 
Dodał jeszcze, że ludzie sami są winni, że nie mają oświetlenia przez to, że było 
odwołanie, które zablokowało wykonanie zadania.



Pan radny Mazur zwrócił  się z prośbą o dołożenie lamp na słupy, które są na 
krzyżówce Wola Sękowa – Nadolany Równie. Jest tam nieoświetlone 730 m.
Koło P. Jasiczka i koło  P.  Kopackiego lampy się bisują. Można by wziąć jedną 
z tych lamp i dać na krzyżówkę.   

Pan Sołtys Marian również zwraca się o dołożenie 4 lamp na Małą Wolę 
w przyszłym roku.

Głos zabrał Pan Wójt Błażejowski informując zebranych, iż na terenie całej 
gminy jest ponad 6oo lamp. Koszty oświetlenia są bardzo duże. Do niedawna 
Wojewoda zwracał gminie koszty oświetlenia dróg wojewódzkich, w tej chwili nie 
zwraca.
W budżecie  na ten cel jest 150 tys. zł, a ogółem na inwestycje mamy 300 tys. zł.

Pan radny Wyciszkiewicz proponuje, by świeciła się co druga lampa.

Na tym zakończono punkt  Interpelacje i zapytania.

AD. 8 

Głos zabrała Pani Halina Bończak. Stwierdziła, że musiała wziąć udział w tej 
sprawie, bo jest współwłaścicielem działki i tym samym stroną.
Syn Robert Bończak załatwia sprawę w gminie już rok i nie może załatwić.
Według Pani Bończak sprawa jest bardzo prosta. Dała radnym do przeglądnięcia 
zdjęcia przedstawiające zalanie budynku syna Roberta, oraz jak podniesiony jest 
teren.    
Sąsiad Pan Kopczyk wybudował dom, syn zgodził się na szambo, garaż i drogę. 
Okazało się, że droga i mostek są podniesione. Podwórko syna było całe zalane, co 
Wójt stwierdził, bo był tam w tym czasie. Syn zwrócił się do Urzędu Gminy 
o wydanie decyzji na podstawie art. 29 Prawa wodnego pozytywnej lub odmownej.
W gminie zaczęły się schody, na miejscu był Pan Stanowski po dwóch miesiącach 
i stwierdził, że jest sucho i nie widać, by sąsiad puszczał wodę.
Pani Bończak twierdzi, że cała woda puszczona od sąsiada leci do rury pod 
mostkiem. Gdyby rura była za mostkiem, może by tego nie było, ale ona jest przed 
mostkiem. Mostek jest podwyższony,  woda cofie się przed mostkiem na działkę 
syna. Była już cztery razy policja, bo syn czyści rów i wykłada na pobocze.
Syn zwracał się do gminy do Pana Milczanowskiego o wydanie decyzji na 
podstawie art. 29 Prawa wodnego.



Prawnik, u którego była Pani Bończak poinformował ją, że nikt inny prócz Wójta 
nie wyda takiej decyzji ( art. 29 pkt. 1, 2 i 3 Prawa wodnego ).
Pan Jan Stanowski stwierdził, że nie można powołać się w decyzji na art. 29 pkt 3, 
jeżeli nie ma pkt 1 i 2..
Pani Bończak była już w gminie ileś razy, a Pan Milczanowski napisał jej 
w piśmie, że będzie wyprowadzony biegły. Pyta więc, po  co biegłego i po co 
wydawać na to pieniądze. Biegły wziął 2.500 zł i stwierdził, że racja nie jest po ich 
stronie. Do tego napisał, że zalewa potok Sileski, a takiego potoku nie ma, bo 
sprawdziła w Starostwie Powiatowym. Na dowód odczytała pismo, które w tej 
sprawie otrzymała.
Policja oświadczyła, że nie są w stanie nic zrobić, zwrócili się do Roberta 
Bończaka, żeby on coś w tej kwestii zrobił. W ubiegłym tygodniu znowu była 
policja na czyjeś zgłoszenie.

Po miesiącu Policja stwierdziła, że zgłosili się w  sprawie opinii do Urzędu Gminy 
by się wypowiedziano na ten temat.
Według informacji Pana Roberta Bończaka Pan Milczanowski oświadczył, iż 
pierwszy raz słyszy o tym, iż Policja zwracała się w tej sprawie.
Pan Wójt wtrącił się do tematu informując, że powinna być korespondencja z 
Policji, co można sprawdzić.
Pani Bończak twierdzi, że nie jest jej celem nikogo obrazić, ona chce się tylko 
bronić.
Dalej twierdzi, że mówiła do P. Milczanowskiego, po co biegłego i płacić za niego. 
Jest podpisana notatka z Kopczykiem i trzeba mu tylko napisać, co ma zrobić,  nie 
kosztowałoby to gminę ani grosza.
W marcu P. Milczanowski napisał pismo, że 23 kwietnia zostanie wydana decyzja, 
Z Rady Gminy również syn otrzymał pismo. Był biegły sądowy, była 12-go 
rozprawa, została podpisana ugoda. Mieli 40 dni na wykonanie ustaleń ugody.
Minął miesiąc, 25 maja Pani Bończak przyszła do P. Milczanowskiego informując 
go, że jej syn nie chodzi do pracy, bo wykonuje prace zawarte w ugodzie, a 
Kopczyk nie robi nic. Wtedy P. Milczanowski jej odpowiedział, że P. Kopczyk 
zdąży jeszcze rozebrać mostek, drogę, garaż i szambo.
Chciała również wiedzieć, jaka jest opinia rzeczoznawcy , oraz zapytała dlaczego 
ona nie otrzymała jednego egzemplarza tej opinii. Biegły sądowy jej odpowiedział, 
że daje tylko stronie. Natomiast Pan Milczanowski wyjaśnił, iż P. Bończak nie 
otrzymała opinii,  ponieważ gmina wyprowadziła biegłego.



Pani Bończak zrobiła fotokopię opinii w obecności Pana Milczanowskiego i 
dopiero w domu zapoznała się z treścią, mianowicie, że zalewa potok, którego nie 
ma, a syn zalewa się sam, bo ma zepsuty mostek. Stwierdziła, że zalewanie jest za 
mostkiem, a nie przed, a mostek jest zepsuty już kupę lat,  a P. Kopczyk, jak się 
budował, to korzystał z mostku syna. 
Biegły był wyprowadzony na działkę Kopczyka, a z 44 zdjęć aż 26 zrobił na 
działce syna.
P. Bończak była u prawnika, ponieważ nie zgadza się z opinią biegłego, jednak nie 
może jej podważyć, może to zrobić inny biegły. Jednak  nie może iść z tą sprawą 
do sadu, bo nie ma decyzji.
Ostatnio poszła do adwokata, bo jej szkoda syna. Twierdzi, że syn jest młody, 
uczciwy i został wykorzystany w pewnym czasie podczas załatwiania spraw 
w gminie i chyba dlatego cierpi. Adwokat powiedział, że można zrobić sprawę, ale 
nie ma dobrej woli gminy, bo nie ma decyzji.

Pan Bończak powiedział, że Pan Milczanowski napisał pismo stwierdzające, 
iż operat był sporządzony na ich niekorzyść, w związku z czym nie można wydać 
decyzji. Operat według P. Bończak nie ma znaczenia, decyzja mogła być wydana 
odmowna. Tylko Wójt może wydać taką decyzję,. Minął rok i dalej nic nie 
zrobione.

Następnie Pani Bończak nawiązała do wypowiedzi Pana Wójta z poprzedniej sesji, 
na której mówił, żeby jej syn Robert wycofał sprawę zgłoszoną do nadzoru 
budowlanego na  Kopczyka i żeby się pogodzili. Twierdzi, że jej syn nie doniósł na 
Pana Kopczyka. Dalej wyjaśniła, że napisała pismo do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Sanoku, a oni zgłosili do nadzoru budowlanego, bo mieli taki obowiązek.

W czerwcu Pani Bończak znowu była u P. Milczanowskiego w sprawie decyzji.
Poinformował ją, że zrobiona jest dokumentacja na mostki i i przy okazji tego 
remontu  zrobi się mostek u syna. Dodał jeszcze, ze gmina czeka tylko na 
odpowiedź z nadzoru budowlanego.

Dalej poinformowała, że była w nadzorze 25 czerwca, gdzie jej powiedzieli, że nie 
wydadzą decyzji, bo czekają na odpowiedź z gminy w sprawie planu 
przestrzennego zagospodarowania.
Stwierdziła że dokumentacja została przesłana dopiero po jej wizycie w gminie.



Pan Przewodniczący Rady zaproponował, by odczytać pisma, które P. Bończak 
otrzymała od P. Milczanowskiego.

Pan Robert Bończak ma zastrzeżenia, co do terminów wysyłania pism do niego 
przez P. Milczanowskiego.

Pisma od P. Milczanowskiego oraz Powiatowego Zarządu Dróg zostały odczytane 
przez P. Halinę Bończak. Następnie ustosunkowała się do protokołu z poprzedniej 
sesji. 

Dalej poinformowała, że przed sesją pojechała do Starostwa, do Nadzoru 
Budowlanego oraz Zarządu Dróg.
W nadzorze budowlanym dowiedziała się, że decyzja zostanie wysłana do Urzędu 
Gminy w dniu dzisiejszym, pomimo, że gmina nie jest stroną w sprawie.
W Starostwie chciała zobaczyć dokumentację na mostki, ale nie mogli jej znaleźć. 
Ma obawę, czy ta dokumentacja w ogóle jest.

W tym momencie Wójt stwierdził, że dokumentacja na pewno jest zrobiona. 
 
Następnie była w Powiatowym Zarządzie Dróg, gdzie poinformowano ją, że 
przedstawiciel będzie na spotkaniu w gminie w tej sprawie.

Głos zabrał P. Robert Bończak i przypomniał, że na poprzedniej sesji 
Milczanowski albo Wójt powiedział, że dyrektor Zarządu da koparkę, a dyrektor 
takiego zobowiązania nie podejmował, że ma dać koparkę, czy ludzi.
Pani Halina Bończak poinformowała, że koparka w Zboiskach była, ale nic nie 
zrobiła u jej syna. Powiedziała również, że Pan Robert Milczanowski oświadczył , 
iż jej syn wygonił operatora z koparką i krzyczał.

Wójt wyjaśnił, że koparka ta była załatwiona przez sołtysa wsi.

Pan Stanisław Maczużak radny był tam wtedy obecny i stwierdził, że żadnego 
krzyku nie było. Operator koparki wykonał telefon do dyrektora w sprawie brania 
rowu u P. Bończaka, lecz ten powiedział, że nikt go nie zmusi, żeby on to robił.

Pani Bończak ma zastrzeżenia, co do treści protokołu z poprzedniej sesji.

Pan Przewodniczący zwrócił jej uwagę, by ważyć słowa i uważać co się mówi, bo 
nie pozwoli na żadne pomówienia.



Pani Bończak ma także zastrzeżenia do załatwiania sprawy przez P. Roberta 
Milczanowskiego.

Twierdzi, że Wójt został wprowadzony w błąd. Gmina niepotrzebnie poniosła 
koszty na rzeczoznawcę.
Udała się do radcy prawnego w innej gminie, do adwokata i wszyscy byli jednego 
zdania, iż gmina ma wydać decyzję. Uważa, że sprawa jest bardzo prosta. 
Zwróciła się do Pana Wójta mówiąc, że nikt za niego tego nie zrobi.
Znowu nawiązała do poprzedniej sesji i stwierdziła, że żadnego sporu nie było.
Ma pretensje do Wójta, że powiedział, iż jej syn złożył donos na Kopczyka do 
Nadzoru Budowlanego. Jest to nieprawda, zrobił to Zarząd Dróg. Biegły nie może 
rozkazywać Wójtowi.

W odpowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, że musi oprzeć się na opinii rzeczoznawcy. 
Pani Bończak odpowiada, że mógł jej dać decyzję odmowną. Dodała, że Wójt 
powiedział, iż obie strony powinny się pogodzić.
Pani Bończak stwierdziła, że na dobrą sprawę gminy nie powinno to obchodzić, bo 
oni sami mogliby iść do sądu, tylko żeby była decyzja.

Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy krótko podsumował i odniósł się 
do poruszonych spraw.
Poinformował gości, że Rada Gminy  nie ma kompetencji do rozstrzygania tego 
rodzaju sporów.

Pani Bończak potwierdziła to i powiedziała, że jakby wiedziała, że syn zwraca się 
do Rady Gminy to by mu nie pozwoliła, synowi ktoś tak podpowiedział.

Pan Myrdak kontynuował swoją wypowiedź : stronami w tej sprawie są Pan Robert 
Bończak, Pani Halina Bończak i Pan Marian Kopczyk. Spór dotyczy działek w/w 
osób oraz Powiatowego Zarządu Dróg, a nie dotyczy gminy. 
Nikt z urzędników nie może wydać decyzji , bo nie ma kompetencji do ustalenia 
spraw w zakresie hydrologii. Nie może też stwierdzić, czy to woda z opadów 
zalewa czy nie. Pani Bończak stwierdziła, że gmina biorąc rzeczoznawcę 
sprzeniewierzyła środki publiczne i poniosła koszty 2.5 tys. zł.
Jeżeli robi to osoba kompetentna, uprawniona do tego, to jest to bardziej 
wiarygodne, aniżeli zrobił by to urzędnik.
Musi tu być wykorzystana wiedza specjalistyczna i fachowa.
Jeżeli są prowadzone czynności administracyjne, to nic nie można w tej kwestii 
zrobić.



Postępowanie ma zakończyć Powiatowy Nadzór Budowlany i ma wydać stosowną 
decyzję. W dniu dzisiejszym prawdopodobnie ma być wydana decyzja.
Są trzy możliwości, mianowicie ; mogą nakazać rozbiórkę, zalegalizować lub 
umorzyć sprawę.
Kiedy zakończy się ten spór, będzie prawomocna decyzja, dopiero wtedy można 
dokonywać przebudowy mostków. 

Głos zabrała Pani Halina Bończak.
Każda sprawa musi zakończyć się decyzją. Wójt mógłby dać decyzję odmowną, 
a syn poszedłby sobie z nią gdzie trzeba. Nie wyobraża sobie, żeby do każdej 
decyzji brać rzeczoznawcę.  Według P. Bończak jest to bardzo prosta decyzja.
Dodała, że dzięki jej synowi Zboiska będą mieć mostki.

Pan Kopczyk woził materiały budowlane na budowę domu przez mostek syna. 
W decyzji  pozwolenia na budowę był zapis, że miał jeździć przez mostek Roberta 
Bończaka, za zgodą obu stron.

W czasie zalania posesji Pana Roberta Bończaka  Wójt był na miejscu i stwierdził 
ten fakt w formie oświadczenia. Jednak było to za mało dla ubezpieczyciela do 
przyznania odszkodowania – zażądał decyzji. 
W związku z tym Wójt musiał podeprzeć się ekspertyzą. Woda zalewająca Pana 
Bończaka nie przyszła od strony P. Kopczyka, tylko od strony rowu.
Ekspert stwierdził, że zalewania nie ma i dlatego decyzja nie została wydana.
Dalej Wójt mówi, że sprawę chce załatwić i przebudować wszystkie mostki wzdłuż 
drogi. Ponieważ nie jesteśmy stroną w sprawie,  zwróciliśmy się do Zarządu Dróg 
o dokonanie zgłoszenia.

Wójt przeprosił Pana Roberta Bończaka , jakoby on doniósł do nadzoru 
budowlanego na P. Kopczyka. Zgłoszenia dokonał   Zarząd Dróg powiadamiając 
nadzór budowlany w celu zbadania zasadności budowy.

Pan Przewodniczący Leon Myrdak dokona sprostowania w protokole z ostatniej 
sesji, na której Pan Wójt stwierdził, że Pan Bończak złożył zawiadomienie na Pana 
Kopczyka do nadzoru budowlanego. W chwili obecnej Pan Wójt ma wiedzę, że to 
Zarząd Dróg zgłosił, a nie Pan Bończak. Przeprosił publicznie Pana Bończaka i wg 
Pana Przewodniczącego sprawa została wyjaśniona i wyprostowana.

W dalszym ciągu powiedział, iż w tym samym protokole Pan Bończak  stwierdził



w związku ze sprawą drogi w Pobiednie, że z osobą nieżyjącą została spisana 
ugoda, w której uczestniczyła Pani Danuta Piszczyńska – pracownik Urzędu 
Gminy oraz geodeta. 

Odnosząc się do tego Pan Myrdak stwierdził, że jest to podrobienie podpisu 
i odpowiedzialność karna. Badając tę kwestę poprosił o sprawdzenie tego faktu. 
W tej chwili ma wyjaśnienie w tej sprawie. Są dokumenty na to ,że postępowanie 
zostało zawieszone. Jest to pomówienie i sprawa nadaje się do sądu.

W tej chwili odezwał się Pan Robert Bończak i powiedział ,żeby zgłosić sprawę do 
sądu.

Pan Myrdak odpowiedział, że o tym zadecyduje Wójt .
Pan radny Marcin Gorzkowski odczytał wyjaśnienie Pani Danuty Piszczyńskiej 
odnośnie w/w sprawy.

Pani Halina Bończak tłumaczy syna, że był sfrustrowany  i dlatego tak powiedział.

Pan Leon Myrdak zapytał Pana Roberta Bończaka, czy podtrzymuje tę kwestę 
pomówienia i podrobienia podpisu., 

Pan Bończak odpowiedział, że podrobienie podpisu to wymyślił Pan Myrdak.

Pan Przewodniczący stwierdził, iż niczego sobie nie wymyślił. Wszystko jest 
zawarte w protokole. Prosi o nie pomawianie, bo sprawa może być skierowana do 
sądu. Nie życzy sobie, by Pan Bończak obrażał Radę Gminy i Urząd.

Pani Halina Bończak sugerowała zmianę treści protokołu, lecz Pan 
Przewodniczący nie wyraził zgody i stwierdził, że to co jest wypowiedziane ma 
być ujęte w protokole.

Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Mazur pytając Pana Maczużaka, czy było 
wyszczególnione, gdzie miała kopać koparka.

Pan Maczużak odpowiedział , że nie było wyszczególnione.

Pan Mazur dodał -  jest taka zasada, że jeżeli jest sprawa sporna to nikt nikogo nie 
zmusi do kopania rowów i do nikogo nie można mieć pretensji.



Na koniec Pan Przewodniczący oznajmił, że po otrzymaniu decyzji z nadzoru 
budowlanego będą podjęte dalsze czynności i ustalenia.

AD. 9 

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

  


