
P R O T O K Ó Ł  NR XXVI/2012

z obrad XXVI Sesji  Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 28 listopada 2012 r

Obrady XXVI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

W sesji wzięli udział radni wg  załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

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

Listy wymienionych osób stanowią załączniki do protokołu.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady gminy Pan Leon Myrdak. Powitał 
radnych, sołtysów wsi oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji bierze udział 15 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Leon Myrdak poinformował radnych, że do porządku obrad doszły 2 uchwały 
dotyczące spraw budżetowych.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

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

 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bukowsku,

               >   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
               >   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
                    transportowych,
               >   w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie  nieruchomości 
                    w drodze bezprzetargowej,

  



 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r  ( 2  uchwały ),
 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania 

pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminny w sezonie 2012/2013”,
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”.

Ad. 2

Protokoły z poprzednich sesji Nr XXIV i XXV były udostępnione do wglądu 
Panów radnych. Żadnych uwag nie zgłoszono.
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie – 15 głosów „za”.

AD. 3

Wójt Gminy Pan Piotr Błażejowski przedstawił informację z pracy Urzędu.
Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto udzielił informacji na temat:
    - otrzymania środków w wysokości 168 tys. zł na odbudowę budynków 
       zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych . Wniosek złożony był na     
       Pobiedno i tam muszą być wykorzystane środki, 

     - zostały przywiezione 2 przęsła, z których zostaną zrobione 4 mosty 
       ( w przyszłym roku ). Jest możliwość otrzymania jeszcze jednego takiego 
       transportu.

     - wspólnie z ks. Proboszczem z Bukowska wyremontowane zostały 
       pomieszczenia w „katechetówce”, co pozwoli, by małe dzieci mogły się tam 
       uczyć,
       Koszty remontu pokryto po połowie ksiądz i gmina.

    - został opracowany projekt budżetu , w którym określone zostały wszystkie  
      zadania do wykonania w 2013 r.
      Wójt omówił szczegółowo sprawy oświaty.

   -  dofinansowanie remontu dróg przez Nadleśnictwo,



   -  Wójt uzyskał informację  od Pana Roberta Pieszczocha o planowanym   
      remoncie drogi Bukowsko – Sanok w roku przyszłym,

   -  zatwierdzona jest dokumentacja na wykonanie chodnika w Pobiednie.

Pan Przewodniczący podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji.
Stwierdził,  iż są dwa odcinki dróg bardzo zniszczone i należałoby wykonać ich 
remont, bo mieszkańcy skarżą się, że niszczą podwozia samochodów.

AD .4 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie w składzie: 

1. P. Henryk Majka
2. P. Tadeusz Gliściak
3. P. Marian Sołtys

Przewodniczącym komisji został Pan Henryk Majka. 

AD. 5-7 

Przystąpiono do podjęcia uchwał.

1. Projekt uchwały Nr XXVI/153/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowsku omówił Pan Wójt .

Treść uchwały odczytał P. Henryk Majka, dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XXVI/153/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bukowsku została podjęta jednogłośnie – 15 głosów 
„za”.

2. Projekt uchwały Nr XXVI/154/12 dotyczył wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.
Pan Przewodniczący poinformował, iż zaproponowane stawki podatkowe 
wcześniej omówione były na posiedzeniu komisji.
Na sesji omówiła je również Pani Skarbnik Urszula Rakoczy.

Uchwalę odczytał Pan Majka, przystąpiono do dyskusji.
Głos zabrał Pan Dominik Wyciszkiewicz, zapytując, co to są pustostany.

Wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik.

Dalej Pan Wyciszkiewicz stwierdził, że nie ma takiego określenia w ustawie.



Uchwała Nr XXVI/154/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości została podjęta 14 głosami „za” 1 głos „przeciw”.

3. Projekt uchwały Nr XXVI/155/12 dotyczący wysokości stawek podatku od 
środków transportowych omówił Pan Myrdak, informując, że były one 
przedmiotem posiedzenia komisji i była pozytywna opinia w tej sprawie.

Treść uchwały odczytał Pan Henryk Majka. Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVI/155/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych została podjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym”.

4. Projekt uchwały Nr XXVI/156/12 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej omówił Pan Wójt Piotr 
Błażejowski. Poinformował, iż opinia Rady Sołeckiej wsi Wola Sękowa w tej 
sprawie jest pozytywna. 

Pan Majka odczytał projekt uchwały, dyskusji nie było. 

Uchwała Nr XXVI/156/12 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do 
wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej została podjęta 
jednogłośnie tj. 15 głosów „za”.

5.  Projekt uchwały Nr XXVI/157/12 dotyczący zmian w uchwale budżetowej 
omówiła Pani Skarbnik Urszula Rakoczy.

Treść uchwały przedstawił Pan H. Majka, dyskusji brak.

Uchwała Nr XXVI/156/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 
została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

6.  Projekt uchwały Nr XXVI/158/12  w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
przedstawiła Pani Urszula Rakoczy. Poinformowała radnych, iż zmiany związane 
są z likwidacją szkód w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi.

Uchwałę powyższą odczytano, dyskusji nie było, przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XXVI/158/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r 
podjęta została jednogłośnie – 15 głosów „za”. 

7.  Projekt uchwały Nr XXVI/159/12 dotyczy zabezpieczenia środków 
finansowych na realizację zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 
2012/2013. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż odbył się na to zadanie przetarg, a uchwała 
potrzebna jest do podpisania umowy. 



Uchwałę odczytano, dyskusji nie było, podjęto głosowanie.

Uchwała Nr XXVI/159/12 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 
realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 
2012/2013 została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

8.  Projekt uchwały Nr XXVI/160/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko  omówiła Pani Skarbnik. Jest ona konsekwencją 
zmian wprowadzonych do budżetu.

Pan Henryk Majka odczytał treść uchwały ,dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXVI/160/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko podjęta została jednogłośnie – 15 głosów „za”.

Ad. 8

W punkcie  „Interpelacje i zapytania” głos zabrali:

Radny – P. MARCIN  GORZKOWSKI
Złożył wniosek o kontrolę pustostanów na terenie gminy.

Radny – P. HENRYK  MAJKA
Złożył 3 wnioski w następujących sprawach: 

-   wykonanie remontu budynku Domu Ludowego w Nowotańcu  ( ocieplenie, 
    montaż parapetów zewnętrznych i ułożenie kostki brukowej ),

-   wykonanie remontu dróg gminnych ( asfaltowych ) : Nagórzany – Nowotaniec, 
    most k. stadionu, zjazd obok stadionu, koło P. Długosza, od P. Mroczki do 
    P. Wojtowicza,

-   zadaszenie trybuny dla kibiców.

Radny – P. WOJCIECH AMBICKI
Zwrócił się do Pani Skarbnik o określenie, co oznacza słowo „pustostan”

Odpowiedź zostanie przygotowana na następną sesję  -  zdecydował  Pan 
Przewodniczący Leon Myrdak.

Radny P. MARIAN  SOŁTYS
Złożył 3 wnioski w sprawie:

-   ujęcia w budżecie na rok 2013 remontu Domu Ludowego ( wymiana drzwi 
    wewnętrznych i podłogi ), 



-   ujęcia w budżecie na rok 2013 wykonania dachu na budynku sklepu w Woli 
    Sękowej, 

-   ujęcia w budżecie na rok 2013 wykonania oświetlenia w Woli Sękowej  
    ( 6 lamp w Woli Małej ).

Radny – P. JAN  HOŁOMEK
Poruszył sprawę remontu przepustu pod drogą powiatową. Droga zaczyna siadać, 
zaczyna pękać asfalt . Należałoby się zorientować, czy  remont ten może być 
zrobiony w ramach gwarancji.
Woda z Bukowicy wymywa dziurę koło asfaltu, działkę P. Byrtka i zabiera drogę.

Następną sprawą  jest nie wyczyszczenie przepustu przy drodze asfaltowej .
Pracownicy Rejonu Dróg dziurę koło asfaltu zalepili błotem.

Należy  utwardzić dojazd do oczyszczalni oraz przebudować mostek koło Pana 
Wisełki. Mieszkańcy go nachodzą w tych sprawach, załatwienie ich ciągnie się już 
półtora roku.

Zadał pytanie, dlaczego tak nisko został zakwalifikowany wniosek na kanalizację.

Odpowiedzi udzielił Wójt, iż Urząd Marszałkowski dał nam 3 mln, a żądali od nas 
5 mln zł, w związku z czym wniosek został wycofany.

Radna – P. MARIA  KOWALCZYK
W imieniu mieszkańców wsi Nagórzany prosi o kontynuację  budowy chodnika 
oraz o zamontowanie 2 lamp oświetleniowych: w kierunku P. Czytajły i  drogi na 
„miklaszki”.

Radny – P. DIMINIK  WYCISZKIEWICZ
Proponuje, by w sobotę i niedzielę wyłączyć światło uliczne.

AD. 9

W „Wolnych wnioskach” jako pierwszy głos zabrał Pan Henryk Majka.
Zwrócił się z prośbą o dalsze czyszczenie rynien na budynku Domu Ludowego, 
oraz o dokończenie sprawy działki SKR i podjęcie przez Radę Gminy uchwały 
w tej sprawie.

Do poruszonej sprawy odniósł się Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniając ,że 
Rada Gminy nie podejmuje uchwał na „nie”, tj. o nie zbywaniu działki.
Wójt jest zobowiązany udzielić odpowiedzi pisemnie, że gmina nie jest 
zainteresowana zbyciem prawa własności działek będących w użytkowaniu 
wieczystym SKR, uwzględniając uchwałę zebrania wiejskiego, która winna być 
załącznikiem do pisma Wójta.



Następnie zwrócił się do radnych o wypowiedzenie się w tej kwestii.

Głos zabrał sołtys wsi Nadolany, informując, że uchwała zebrania wiejskiego  jest 
złożona u Pani Danuty Piszczyńskiej, jak również protokół z zebrania i lista 
obecności.

Pan Leon Myrdak dodał jeszcze, że należy wskazać w piśmie, czy gmina jest 
zainteresowana zbyciem działki, czy nie. Poinformował, iż mieszkańcy wsi 
Nadolany są przeciwni zbyciu prawa własności działki.

P. Maria Kowalczyk zwróciła się do Wójta o wyjaśnienie tej sprawy.

P. Henryk Majka stwierdził, iż Spółdzielni Kółek Rolniczych zależy na czasie, bo 
trzeba będzie wypełnić deklarację na nowy rok.

Następnie Wójt wyjaśnił szczegółowo całą sprawę i dodał, że jeżeli wieś Nadolany 
chciałaby sprzedać działkę, wówczas Rada Gminy musiałaby podjąć stosowną 
uchwałę.
Dodał, że Pani Prezes SKR oświadczyła o rezygnacji z tej działki i że  nie będzie 
składać deklaracji, działka przejdzie do Kółka Rolniczego w Nadolanach 
w wieczyste użytkowanie.

AD. 10 

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

   
 
                    


