
PROTOKÓŁ  Nr XXV/2012 

z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej dnia 5 listopada 2012 r.

Obrady XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali 
narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 8.50.

W sesji uczestniczyli radni zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności oraz: 

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

Otwarcia sesji dokonał Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy, witając 
wszystkich zebranych. Poinformował , iż sesja została zwołana w trybie 
nadzwyczajnym w związku z pilną koniecznością podjęcia uchwał budżetowych.
Dodał również, że informacja Wójta z prac między  sesjami będzie przedstawiona 
w pkt. Interpelacje i zapytania.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji bierze udział 12 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W trakcie sesji przybył radny Kazimierz Mazur jako 13-ty obecny.

Porządek sesji przestawiał się następująco: 

1. Otwarcie.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Wnioski Wójta o  podjęcie uchwał : 

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r  ( 2 uchwały )
4. Dyskusja.
5. Podjęcie uchwał.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zamkniecie obrad sesji.

AD. 2 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie ( 12 głosów „za” ) 
w składzie: 

1. P. Henryk Majka
2. P. Tadeusz Glisciak
3. P. Jan Hołomek



Przewodniczącym komisji został wybrany Pan Henryk Majka.

AD. 3 – 5 

1.  Projekt uchwały Nr XXV/152/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
dotyczący wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych 
omówiła Pani Skarbnik. Pan Wójt dodał, że są to środki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej.

Treść uchwały odczytał Pan Henryk Majka.

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

Uchwała Nr XXV/152/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 
podjęta została jednogłośnie – 13 głosów „za”

2.  Projekt uchwały Nr XXV/151/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
dotyczący przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia w zakresie usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest omówiła Pani Skarbnik Urszula Rakoczy.
Wójt uzupełnił , iż zadaniem gminy jest usuwanie eternitu, oraz poinformował o 
krótkim okresie realizacji tego programu.

Projekt niniejszej uchwały odczytał Pan Henryk Majka.

W dyskusji głos zabrał Pan Marian Sołtys twierdząc, że odbierający azbest nie 
przywieźli palet do składowania płyt eternitu.

Pan Henryk Majka zapytał, czy jest wyliczenie ile tego eternitu jest na terenie 
gminy.

Pan Wójt odpowiedział, iż można to wyliczyć, biorąc za podstawę ilość złożonych 
wniosków przez mieszkańców gminy.

Pan Jan Hołomek zapytał,  ile kosztuje usunięcie 1 t eternitu.

Po zasięgnięciu informacji w referacie Pan Wójt udzielił informacji, iż na terenie 
gminy jest do usunięcia 76 ton azbestu, a koszt 1 t to 418 zł brutto.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XXV/151/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 
została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”. 



AD. 6 

Na wstępie Pan Piotr Błażejowski Wójt gminy przedstawił informację z pracy 
Urzędu w okresie między sesjami. 
Ponadto rozdał radnym  informację w sprawie zimowego utrzymania dróg, oraz 
szczegółowo omówił ten temat.

Pan Jan Hołomek – zapytał, jak będą odśnieżane drogi powiatowe.

Odpowiedział Wójt, że powiat będzie odśnieżał swoje drogi.

Następnie Pan Przewodniczący uzgodnił z radnymi termin posiedzenia 
połączonych komisji na dzień 16 listopada br. godz. 8.00. Tematem posiedzenia 
będą stawki podatkowe oraz propozycje do budżetu gminy na 2013 rok.

Pan Marian Sołtys – poprosił o wystosowanie pisma do Nadleśnictwa w sprawie 
dofinansowania przez nich odśnieżania dróg.

Pan Henryk Majka – skierować zwyżkę do Domu Ludowego w Nowotańcu w 
celu wyczyszczenia rynien.

Pan Tadeusz Glisciak – zapytał, jak wygląda sprawa wodociągu.

Pan Jan Hołomek – poruszył sprawę przepompowni, prosi o dokończenie zadania, 
dopóki sprzyja pogoda. Należy także przerobić mostek, utwardzić drogę do 
oczyszczalni. Prosi, by gmina zwróciła się do powiatu w sprawie przepustów 
i likwidacji usuwisk, ponieważ na jego pismo w tej sprawie nie uzyskał żadnej 
odpowiedzi.

Pan Jarosław Adamski – przypomniał o wycieku wody na drogę w Pobiednie. 

AD. 7 

Wolne wnioski – brak.

AD. 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Leon Myrdak 
zamknął XXV sesję Rady Gminy Bukowsko.


