
PROTOKÓŁ  NR XXI/12

z obrad XXI Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 22 czerwca 2012 r.

Obrady XXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 9.50.

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

Sesję otworzył Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy Bukowsko, 
witając radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad: 

I  cz. 

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały i jej podjęcie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego gminy Bukowsko za 2011 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Bukowsko sprawozdaniem z wykoania budżetu za 2011 
rok.

7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy 
Bukowsko.



8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bukowsko za 2011 r i 
sprawozdania finansowego Gminy Bukowsko za 2011 rok

9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bukowsko wniosku w sprawie 
Udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały i jej podjęcie w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Bukowsko absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Bukowsko.

II. cz. 

1. Informacja Wójta o pracy Urzędu.
2. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał.
3. Dyskusja.
4. Podjęcie uchwał: 
 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r,
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2012 r,
 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w drodze 

bezprzetargowej nieruchomość położoną w Pobiednie stanowiącą własność 
Gminy Bukowsko,

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Bukowsko w 
drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Wola Piotrowa.

5.Interpelacje i zapytania.
6. Wolne Wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2

Do porządku obrad doszły 4 uchwały, 2 dotyczą zmian w uchwale budżetowej, 
1 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Pobiednie 
i ostatnia – w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości w Woli 
Piotrowej.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów „za”.



Ad. 3 

Protokoły z poprzednich sesji Nr XVIII i XIX zostały przyjęte bez zastrzeżeń, 
jednogłośnie.

Ad. 4 

Komisję Uchwał i Wniosków powołano jednogłośnie w składzie:

1. P. Tadeusz Glisciak
2. P. Henryk Majka
3. P. Czesław Kowalik 

Przewodniczącym komisji został Pan Henryk Majka.

Ad. 5 -10

Na wstępie Pani Urszula Rakoczy – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Bukowsko za 2011 rok.
Nastepnie Pan Henryk Majka – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/18/2012 w sprawie 
sprawozdania Wójta Gminy Bukowsko z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Ponieważ nie było dyskusji na temat wyżej przedstawionego projektu uchwały, 
przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XXI/127/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania wykonania budżetu Gminy Bukowsko za rok 2011 została 
podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.

W dalszym ciągu sesji Pan Wójt Piotr Błażejowski przedstawił Informację o stanie 
mienia komunalnego, która jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Pan Henryk Majka zapoznał radnych z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bukowsko za 2011 r. 
Opinia jest pozytywna.
Odczytał  również wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy, oraz Uchwałę RIO Nr IX/29/12 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 



Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z 
tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Następnie odczytany został projekt uchwały, dyskusji nie było, przystąpiono do 
głosowania.

Uchwała Nr XXI/128/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bukowsko 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r została podjęta 
jednogłośnie – 12 głosów „za”.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Leon Myrdak złożył gratulacje dla Pana Piotra 
Błażejewskiego.

Pan Wójt podziękował za podjęcie uchwały i udzielone absolutorium. 
Zaznaczył, że nie tylko Wójt  na to pracuje, ale wszyscy pracownicy oraz organy 
gminy.
Takie absolutorium jest zachętą do dalszych działań – stwierdził Pan Piotr 
Błażejowski.

II. cz.

Ad. 1 

Informację o pracy Urzędu w okresie między sesjami przedstawił Wójt ,
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2 - 4

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał oraz ich podjęcia.

Projekt uchwały Nr XXI/129/12 omówiła Pani Skarbnik  Urszula Rakoczy.
Zmiana w uchwale dotyczy pomocy finansowej  w wysokości 30 tys. zł  
z przeznaczeniem na remont płyty boiska sportowego w Bukowsku.

Treść uchwały odczytał Pan Majka.

W dyskusji Pan Wójt wyjaśnił, że jest to ten sam projekt, który był realizowany 
w ubiegłym roku w Nowotańcu.
Dodał również, że  gmina  musi dołożyć tyle samo, co dał Marszałek.  



W tym roku planujemy zakupić materiały niezbędne do  realizacji zadania.

Uchwała Nr XXI/129/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r 
została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.

Projekt kolejnej uchwały Nr XXI/130/12 przedstawiła Pani Skarbnik.
Uchwałą tą wprowadzone zostaną środki na wymianę sprzętu komputerowego 
w Urzędzie Gminy w ramach projektu PSeAP.

Pan Majka odczytał projekt uchwały, dyskusji nie było, przystąpiono do 
głosowania.

Uchwała Nr XXI/130/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 
została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”

Projekt uchwały Nr XXI/131/12 omówił Pan Piotr Błażejowski – Wójt Gminy.

Treść uchwały przedstawił Pan Henryk Majka.

Dyskusji brak.

Uchwała Nr XXI/131/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 5 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Pobiednie 
stanowiącą własność Gminy Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 12 
głosów „za”.

Projekt ostatniej uchwały o Nr XXI/132/12 omówił również Pan Wójt.

Uchwalę odczytał Pan Henryk Majka..

W dyskusji głos zabrał Pan Jan Hołomek, poruszając sprawę co do dalszej części 
tej drogi.

Następnie odbyło się głosowanie.

Uchwała Nr XXI/132/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność 
Gminy Bukowsko w drodze darowizny nieruchomości położonej w 
miejscowości Wola Piotrowa została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.



Ad. 5 - 6 

Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski. 
Głos zabrali: 

Pan Wójt Piotr Błażejowski
Nawiązał do ostatniej sesji i zadanego pytania, dlaczego pisma kierowane do Pana 
Bończaka nie przyszły do wiadomości gminy.
Odpowiedział, że pisma nie były przesyłane do gminy, ponieważ gmina nie była 
stroną w tym sporze.
Przez to, że chcieliśmy pomóc, staliśmy się uczestnikami sporu, ale nie stroną. 
Zleciliśmy opracowanie dokumentacji, która została wykonana.
Żeby uregulować zjazdy od Pana Bończaka do sklepu należy zakupić 26 kręgów za 
kwotę 6 tys. zł. Trzeba też kupić klińca za około 3 tys zł plus koszty wykonania.
Ogółem na to zadanie potrzeba około 15 tys. zł.

Starostwo wzięło na siebie ciężar zgłoszenia, my jako gmina opracowanie 
dokumentacji.
Jak w Starostwie zaczęli załatwiać sprawy administracyjne, to Pan Bończak złożył 
doniesienie do Nadzoru Budowlanego na nielegalne wykonanie zjazdu przez Pana 
Kopczyka. W związku z tym Powiatowy Zarząd Dróg przystąpi do działań 
i podjęcia decyzji dopiero w momencie, kiedy zostanie zakończony proces 
prowadzony przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Natomiast biegły rzeczoznawca wskazał, że nie ma podstaw do wydania decyzji ze 
strony gminy, bo nie ma zalewania posesji Pana Bończaka z posesji Pana 
Kopczyka. Napływ wody jest zupełnie z innej strony.

Starostwo nie ruszy tego tematu, dopóki nie zostaną zakończone prace przez 
nadzór i Pan Robert Bończak dostał stosowne pismo w tej sprawie.
Według Pana Wójta Pan Bończak powinien starać się wycofać tą sprawę z Nadzoru 
Budowlanego, by mogły być robione dalsze elementy, w tym przebudowa mostku 
do niego, do Kopczyka oraz do sklepu.
Powinien załatwić to powiat z osobami tam mieszkającymi, ale  złożyliśmy pewne 
zobowiązania, spisana została  notatka , zobowiązaliśmy się, że będzie to 
wykonane. Lecz inne procesy nie pozwalają na realizację tych prac.

P. LEON  MYRDAK – Przewodniczący Rady Gminy
Rada Gminy miała okazję wysłuchać Pana Bończaka na poprzedniej sesji.
Pan Bończak zgłosił się do Pani Milczanowskiej o wydanie protokołu z tej sesji.



Przewodniczący Rady wyjaśnił, że protokół po przyjęciu na sesji będzie 
zamieszczony na stronie urzędu i będzie dostępny dla wszystkich.

P. MARCIN  GORZKOWSKI – radny
Stwierdził, że nie powinniśmy być miękcy i ulegać w takich sytuacjach, jak 
z Panem Bończakiem. W gminie może być setki takich przypadków.

P. LEON  MYRDAK 
Nie zgadza się z tym do końca. W przypadku P. Bończaka Rada Gminy, Wójt 
i sołtys chcieli mu pomóc. Chodziło mu o to, by zaświadczyć, że był zalany i żeby 
mógł dostać odszkodowanie.
Pan Myrdak zauważył, że w przyszłości w takiej sytuacji wyśle zainteresowanego 
do radnego Gorzkowskiego.

P. TADEUSZ  GLIŚCIAK – radny i sołtys wsi Wolica
Zwraca się z prośbą o przełożenie mostu koło Woźniczaka. Dodał, że kręgi ma.

Odpowiedział Pan Wójt, że nie ma środków finansowych. Fundusz sołecki oraz 
koparka przekazane są do dyspozycji wsi.

Pan Glisciak zapytał jeszcze jak wygląda sprawa wody.

Pan Wójt udzielił informacji, że rozmawiał z panią, która robi nam dokumentację 
kanalizacji, by zrobiła koncepcję zaopatrzenia w wodę 4 miejscowości  i rozpatrzyć 
możliwość zasilania od strony Sanoka, czy budowy powierzchniowego ujęcia na 
rzece Sanoczek, ewentualnie możliwość zaopatrzenia w wodę na czerpadle w 
Wolicy. Koszt takiego opracowania wyniósłby 7,5 tys. zł.

Wójt  ma się spotkać w tej sprawie z Panem Bartkowskim.

P. HENRYK  MAJKA – radny i sołtys wsi Nowotaniec
Poinformował, że służby energetyczne obcinają gałęzie drzew i zostawiają je na 
posesjach. Pyta, kto to ma je sprzątnąć i prosi o zainteresowanie się sprawą.

P. MARCIN  GORZKOWSKI – radny
Nakłonić Pana Skrajkę do naprawy asfaltu w Nadolanach.

P. KAZIMIERZ  MAZUR –radny
Poruszył sprawę rozbiórki starej sali w Nadolanach. Pyta, czy poszło pismo
w tej sprawie do Starostwa.



P. ZBIGNIEW  JAKUBOWSKI- sołtys wsi Nadolany
Poinformował, iż rozmawiał z P. Skrijką, który stwierdził, że będzie opóźnienie 
w robotach.  21 lipca ma być wesele na sali, a 28 lipca zlot motocyklistów  
i należałoby wszystko zrobić łącznie z asfaltem. Po deszczu  robi się kałuża ( 10m 
x 10 m ) i ludzie nie wejdą do sali. Poza tym należy się zastanowić, czy dać tam 
asfalt czy kostkę. 
Dodał, że P. Skrijka zakupił już kostkę gumową o wymiarach 0.5m x 0,5 m.

P. LEON  MYRDAK
Zapoznał wszystkich z pismem P. Podgórskiego, które wpłynęło do Rady Gminy.
Treść pisma odczytał P. Gorzkowski.
Przedsiębiorca prosi o pilne udzielenie odpowiedzi, bo zamierza rozpocząć 
inwestycję.
Zdanie Pana Przewodniczącego jest następujące z tej sprawie:
Cokolwiek tam będzie budowane nie może naruszać prawa, czy budowlanego, czy 
innego. Nie powinniśmy określać szczegółowo, że może być budowany  taki czy 
inny obiekt, bo to regulują inne odrębne przepisy.
W piśmie jest mowa o budowie silosów, ale nie ma określenia jaka ma być ich 
wysokość, pojemność. Wg informacji Pana Podgórskiego mają to być silosy 
o pojemności 500 ton.
W odpowiedzi na pismo należy zaznaczyć, że wymieniony paragraf dopuszcza 
budowę tych urządzeń, ale z zachowaniem przepisów prawa budowlanego ,czy 
urbanistyki.
Obiekty do wysokości 4,80 m budowane są na zgłoszenie, natomiast obiekty 
wyższe wymagają pozwolenia wydawanego przez Starostwo Powiatowe. 
Nie Rada Gminy jest kompetentna do wydawania jakichkolwiek decyzji w tym 
zakresie.

WÓJT GMINY
Udzielił informacji, że jeżeli jest plan przestrzennego zagospodarowania dla 
danego obszaru, to gmina nie wydaje decyzji o warunkach  realizacji inwestycji.
Decyzję wydaje się, jeżeli nie ma planu. W tym przypadku plan zagospodarowania 
jest. Nie można do niego wnosić żadnych zmian.

Wszyscy radni zgodzili się z wypowiedzią Pana Przewodniczącego i stwierdzili, że 
należy dać taką odpowiedź P. Podgórskiemu.

Pan Myrdak zwrócił się do biura rady  o przygotowanie odpowiedzi na pismo. 



P. STANISŁAW  KRZYWIŃSKI – sołtys wsi Tokarnia
W swoim imieniu i mieszkańców wsi Tokarnia oraz części Bukowska podziękował 
za starania i remont drogi  do Tokarni.

P. MARIA  KOWALCZYK – radna wsi Nagórzany
Zwraca się z prośbą o zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w Zagórzanach.

P. JAN  HOŁOMEK – radny i sołtys wsi Wola Piotrowa
Zapytał, kiedy  zostanie zlikwidowane usuwisko ( koło Pająka )po zeszłorocznej 
powodzi . Było to zgłoszone w „powodziówce”, jest zrobiony wstępny kosztorys 
na ok. 15 tys. zł. Prosi o zajęcie się tą sprawą.

Ad. 7 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Pan Przewodniczący zamknął XXI 
Sesję Rady Gminy Bukowsko.
 


