
P R O T O K Ó Ł  Nr XXIX/13

z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 28 stycznia 2013 r.

Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 12.00.

W Sesji uczestniczyli radni zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Ponadto w Sesji udział wzięli:

1. Wójt Gminy – P. Piotr Błażejowski
2. Skarbnik Gminy – P. Urszula Rakoczy
3. Sekretarz Gminy – P. Henryka Grochoła
4. Sołtysi wsi.
5. Pani Halina Bończak i Pan Robert Bończak.

Listy obecności w/w stanowią załączniki do protokołu.

Otwarcia Sesji dokonał Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy, 
witając wszystkich zebranych.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji bierze udział 14 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który przedstawiał 
się następująco:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXVII/13 i XXVIII/13.
3. Informacja Wójta o pracy Urzędu.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał: 

 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady ,
 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy 

Bukowsko na rok 2013,
 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w 

miejscowości Bukowsko,
 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Bukowsko,
 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,



 w sprawie zasad korzystania z sal gimnastycznych, innych 
pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w budynkach szkół 
prowadzonych przez Gminę Bukowsko oraz sposobu ustalania cen i 
opłat za ich korzystanie,

 uchwała budżetowa Gminy Bukowsko na rok 2013,
 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów „za”.

AD. 2

Protokoły z poprzednich sesji Nr XXVII i XXVIII zostały przyjęte bez uwag – 
jednogłośnie.

Po tym punkcie Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Halinie Bończak.
Na sesję poproszony został Pan Robert Milczanowski, by po wystąpieniu Pani 
Bończak odniósł się do poruszonej przez nią sprawy.

Wypowiedź Pani Bończak i jej syna nagrana jest na płytce, która jest 
załącznikiem do protokołu.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Bończak za przedstawienie sprawy. 
Stwierdził, iż Rada Gminy nie ma informacji na ten temat. Jak widać sprawa 
wróciła do pierwotnego stanu. Była dobra wola Rady Gminy , by pomóc Państwu 
Bończakom, jednak sprawa ta jest bardzo skomplikowana.
Pan Myrdak oddał głos Panu Wójtowi i Panu Milczanowskiemu.

Pan Wójt  omówił sprawę opinii wydanej przez biegłego. Zgadza się z tym, że 
były błędy osobowe w tej decyzji, ale nie rzeczowe.
Stwierdził również, iż jego błędem było to, że nie wziął na piśmie oświadczenia od 
P. Kopczyka, że ten nie zgadza się na ugodę.
Problem wyszedł poza gminę, tj. do Kolegium Odwoławczego w Krośnie.
W tej chwili zaczniemy od początku i poprosimy strony do zawarcia ugody oraz 
wydania stosownej decyzji.

Pani Bończak wtrąciła, że należy wydać decyzję w oparciu o art. 29.



Po wysłuchaniu stanowiska P. Bończaków Pan Robert Milczanowski 
poinformował, że w tej chwili całość dokumentów tej sprawy została w grudniu 
przekazana do Sądu Rejonowego w Sanoku do Wydziału Karnego. 
Po otrzymaniu dokumentów z Sądu zobowiązał się przedstawić Radzie Gminy nie 
na zasadzie słowo przeciw słowu, lecz jasne stanowisko, jakie jest w istniejącym 
obrocie prawnym.
Uchylone przez Kolegium dokumenty zawierały błędy merytoryczne, które są do 
poprawienia po otrzymaniu dokumentów i będzie wszczęte postępowanie zarówno 
w sprawie szamba, zalewania działki od nowa.
W tych postępowaniach, jak zaleciło Kolegium musi wziąć udział Powiatowy 
Zarząd Dróg jako właściciel nieruchomości, gdzie jest usytuowany mostek, który 
jest przyczyną rzekomego zalewania.
Sprawa legalności czy nielegalności budowy podwyższenia terenu, dojazdu, 
szamba P. Kopczyka będzie jeszcze raz sprocedurowana  od początku z udziałem 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
W decyzji stwierdzono, że nie jest właściwie wykonany zbiornik na ścieki. 
Kolegium wytknęło nam, iż nie jest kompetencją gminy zajmowanie się tą sprawą.
Jeżeli tylko dokumenty wrócą z Sądu, zobowiązał się do wyjaśnienia niniejszej 
sprawy.
Następnie P. Milczanowski poinformował, iż nie ma wiedzy, czy sprawa w  Sądzie 
się zakończyła.

Głos zabrał Pan Robert Bończak, stwierdzając, iż tylko dokumenty dotyczące 
szamba miały iść do Sądu, a nie w sprawie podniesienia terenu.
Niepotrzebnie gmina wysłała wszystkie dokumenty.

Po wypowiedzi P. Bończaków, Pana Wójta oraz P. Milczanowskiego głos zabrali 
radni: 

P. Dominik Wyciszkiewicz – stwierdził, że jest to wstyd, oraz że ta sprawa nie 
powinna trafić na sesję. Wójt zachowuje się tak, jakby miał władzę absolutną oraz 
urzędnicy. Wg niego to powinno być załatwione w przeciągu jednego lub dwóch 
tygodni. Nie powinno to trafić na sesję. Dalej stwierdził, że  jest to  mafia.

Pan Stanisław Pituch wtrącił, że Wójt jest skorumpowany.

Następnie Pan Adamski przeprosił Panią Halinę Bończak, że nie chciał z nią 
rozmawiać. Powiedział, że interesują go kompetencje urzędników.
Cały czas chodziło o art. 29, on się na tym nie zna, ale urzędnicy powinni się znać, 
i powinni wydać decyzję. Rada Gminy nie powinna zajmować się bzdurami, a Pani 
Halina Bończak nie powinna tu dzisiaj być.
Rada Gminy zamiast zająć się budżetem i ważnymi sprawami ,  bawi się cytuję: 
„w szambach i gównach”
Następnie zwrócił się do Wójta, że jest wydawany wielki KWARTALNIK, na 
który wydaje się dużo pieniędzy, a nic nie zostało napisane na temat śmieci.



Dalej Pan Adamski nalega na załatwienie sprawy P. Bończaków i wydanie decyzji 
w oparciu o art. 29, bo cytuję: „ dalej będziecie się plątać w gównach i w tym 
wszystkim”.

Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych o używanie języka kulturalnego 
w swoich wypowiedziach.

Pan Wyciszkiewicz zapytał, czy sprawa nie jest aby kryminalna i czy nie należy 
zgłosić to do prokuratury.

Pan Wójt poinformował, że jak tylko wrócą dokumenty z Sądu , zaprosi Państwo
Bończaków i przedstawi sprawę.

Pani Bończak postawiła pytanie, dlaczego Pan Wójt jej to robi.

Pan Wyciszkiewicz stwierdził, iż musi ktoś ponieść za to konsekwencje.

Pan Wojciech Ambicki powiedział, że są pretensje, iż radni są aroganccy , że 
czepiają się urzędników, poborów, kompetencji. 
Podał przykład swojej osoby, jak jedna z urzędniczek nie potrafiła mu załatwić 
sprawy dotacji do paliwa przez 2 lata i sam musiał dzwonić aż do Warszawy.
Dodał, iż popiera Panią Bończak. Liczy się tylko dobra wola urzędników. Wstyd 
mu za urząd. Stwierdził, iż trzeba by się zastanowić, czy dla urzędników nie 
należałoby  przyznać najniższe wynagrodzenie i w ogóle zatrudnić w Urzędzie.

Pan Stanisław Konik – proponuje obniżyć mostek, wykopać rów w Zboiskach.

Pan Robert Kucharski – odpowiedział, że nic nie może zrobić, do dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg zabrał mu koparkę.

Pan Robert Bończak powiedział, że gmina ma plan robić 5 mostków dalej, 
a z tym jednym jest problem. Zaproponował, by któryś z radnych pofatygował się 
i zobaczył, który mostek zalewa.

Dalsze wypowiedzi są nie do odsłuchania ponieważ wszyscy mówią naraz.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową  przerwę  w obradach.

Po przerwie głos zabrał przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sanoku Pan 
Wojciech Skiba z Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska, który omówił 
gospodarkę w zakresie lasów niepaństwowych. Materiały na ten temat zostały 
rozdane sołtysom wsi. 



Pan Skiba zwrócił się do sołtysów o współpracę oraz udzielił odpowiedzi na 
zadane pytania. 

Pan Leon Myrdak podziękował Panu Wojciechowi Skibie za udzielone 
informacje i ogłosił krótką przerwę w obradach.

Następnym punktem w obradach była informacja Wójta o pracy Urzędu w okresie 
między sesjami:

     >  pozytywnie załatwiony wniosek na tzw. „powodziówkę” (w Bukowsku   
         droga i most k. Hnata i Kamyka,  koło sklepu w górę w Pobiednie,           
          białasówka w Nowotańcu i w Woli Piotrowej koło Kościoła).

 złożony został wniosek na szkolenie kierowców – otrzymał za mało punktów 
i został zawieszony. Pan Wójt nie zgadza się z tym, był w WUP w 
Rzeszowie w tej sprawie i czeka na rozpatrzenie.

 wpłynęły środki 400 tys. zł na place, które zostały wykonane w 4 
miejscowościach,

 otrzymamy środki na zakup kontenerów na śmieci do rozstawienia po wsiach 
na terenie gminy,

 wójt wystąpił z wnioskiem o przekazanie nieodpłatnie jeszcze 4 mostów 
takich, jak są złożone w SKR,

 są również do odebrania mosty w MON na samochodach tzw. niskowodne, 
które by się u nas sprawdziły,

 informacja o zebraniach strażackich,
 rozliczone zostały środki z Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa 

Narodowego. Mamy szansę do końca marca otrzymać środki na kontynuację 
zadań, które zostały przyjęte,

 odbył się przetarg na odbiór i transport śmieci. Wójt zwrócił się z prośba do 
Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o 
dokonanie oceny oferty.. Wspólnie ustalono termin spotkania w/s oferty na 
najbliższy piątek, 19 kwietnia 2013 r,

 przetarg na wykonanie dokumentacji dotyczącej instalacji wodociągowej dla 
4 miejscowości,

 podpisanie umowy na wykonanie elewacji, prac odwodnienia w szkole 
     w Pobiednie – wykonawca Pan Jacek Kondyjowski.

Pani Maria Kowalczyk zapytała, czy jest sens organizowania spotkania 
w sprawie oferty na odbiór i transport nieczystości, jeżeli w sejmie jeszcze trwają 
obrady na ten temat.

Odpowiedział Wójt, że musimy przeprowadzić przetarg zgodnie z ustawą. 



AD. 4 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana ( 13 głosów „za”, radny 
Wyciszkiewicz Dominik nieobecny podczas głosowania ) w następującym składzie 
osobowym : 

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

Przewodniczącym komisji został wybrany Pan Henryk Majka.

AD. 5-7 

Przystąpiono do podjęcia kolejnych uchwał. 

Jako pierwsza została omówiona uchwała budżetowa.  Pani skarbnik przedstawiła 
kwoty po stronie dochodów i wydatków, deficyt budżetowy oraz stan kredytów.
Na posiedzeniach komisji zostały wniesione poprawki do projektu uchwały 
budżetowej, o których również poinformowała Pani skarbnik.

Następnie odczytana została Uchwała RIO Nr IX/8/2012 w sprawie projektu 
uchwały budżetowej Gminy Bukowsko na 2013 r, oraz Uchwała Nr IX/85/2012 
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Bukowsko na 2013r.
Opinie w obydwu sprawach były pozytywne.

Pan Henryk Majka odczytał opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą uchwały 
budżetowej na 2013 rok..

W dyskusji nad projektem uchwały budżetowej głos zabrali:

Pan DOMINIK  WYCISZKIEWICZ 
Stwierdził iż podpisał się pod Opinią, ale teraz prosi o wykreślenie swojego 
podpisu. Jego zdaniem budżet powinien być zrównoważony i należy do tego dążyć.

Pan  STANISŁAW  PITUCH 
Był przeciwny budżetowi, chociaż większość radnych głosowała „za” budżetem.
Wstrzymał się od głosu, ponieważ budżet jest niezrównoważony i nie jest to budżet 
dobry dla gminy.

Pan LEON  MYRDAK
Działamy jako jeden zespół i jeżeli są głosy przeciwne, są wątpliwości, to musimy 
wrócić do dyskusji. Tutaj brana jest pod uwagę wola większości. Poprosił o dalszą 
dyskusję.



Pan  Wójt  PIOTR  BŁAZEJOWSKI
Stwierdził, iż budżet w latach ubiegłych był bardziej niezrównoważony, aniżeli 
obecny.
Udało nam się poprzez składanie wniosków  zmniejszyć dziurę  budżetową.
Wchodzi nowa ustawa, która narzuca nam tryb prowadzenia gminy na niskim 
poziomie zadłużenia. Z uwagi na to nie dostaniemy kredytu na działalność bieżącą, 
tylko na inwestycje według wskaźników wyliczanych indywidualnie na gminę. 
Musimy zejść z kredytów, żeby mieć możliwość inwestowania.
Pan Wójt zwrócił się z prośbą do radnych o podjęcie uchwały budżetowej w takim 
kształcie, w jakim jest opracowany. Budżet jest sprawą ruchomą i przez cały rok 
można wprowadzać w nim zmiany.

Pan MARCIN  GORZKOWSKI
Zgłosił wniosek formalny, aby jeszcze powrócić do prac nad budżetem i znaleźć 
jeszcze więcej oszczędności.
Jeżeli nie podejmiemy budżetu do 31 stycznia, to otrzymamy z RIO upomnienie.

Pani URSZULA  RAKOCZY
Jeżeli Rada Gminy nie uchwali budżetu do dnia 31 stycznia, to po otrzymaniu 
upomnienia budżet ustali nam Regionalna Izba Obrachunkowa i tylko wydatki 
bieżące.

Pan  MARCIN  GORZKOWSKI
Zanim przyjdzie upomnienie, to będzie jeszcze czas, by powrócić do prac nad 
budżetem.

Pani  URSZULA  RAKOCZY
Prosi radnych o wzięcie pod uwagę, że jeżeli nie ma uchwalonego budżetu, to nie 
ma niczego, ani przetargów, podpisywania umów, prowadzenia inwestycji.

Pan WÓJT 
Wyjaśnił, iż do budżetu można wrócić za 2 tygodnie, czy za miesiąc.

Pan  LEON  MYRDAK
Ponieważ był zgłoszony wniosek formalny, zgodnie ze statutem gminy należy 
poddać go pod głosowanie. Ale zanim przystąpimy do głosowania nad wnioskiem 
ogłosił 5 minut przerwy i poprosił o spotkanie z przewodniczącymi komisji, Panią 
Skarbnik, Panią Sekretarz i Wójtem by wypracować stanowisko w tej sprawie.

Po przerwie zostały wznowione obrady i radny Gorzkowski wycofał złożony 
wcześniej wniosek w sprawie budżetu.
Dyskusja została zakończona.



Pan Przewodniczący Rady zgłosił propozycję, by w procedurach podejmowania 
uchwał od dnia dzisiejszego wysłuchiwać opinii sołtysów wsi i brać je pod uwagę. 

Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do odczytania treści projektu uchwały budżetowej i  jej podjęcia. 

Uchwała Nr XXIX/177/12 Uchwała Budżetowa Gminy Bukowsko na rok 2013 
podjęta została 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.

2.  Projekt uchwały Nr XXIX/171/13 w sprawie planu pracy Rady Gminy 
Bukowsko na rok 2013 omówił Pan Leon Myrdak.

Treść uchwały odczytał Pan Henryk Majka, dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIX/171/13 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy 
Bukowsko na rok 2013 została podjęta 13 głosami „za” ( radny Wyciszkiewicz 
Dominik nieobecny podczas głosowania ).

3. Projekt uchwały Nr XXIX/13 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy 
omówił również Pan Myrdak.

Treść uchwały odczytał Pan Henryk Majka. Dyskusji na temat uchwały nie było.

Uchwała Nr XXIX/172/13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Gminy Bukowsko na rok 2013 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów 
„za”.

4. Projekt uchwały Nr XXIX/173/13 w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki 
pod budynkiem Urzędu Gminy przedstawił Pan Wójt Piotr Błażejowski.

Pan Majka odczytał projekt uchwały.

Pan Wyciszkiewicz zadał pytanie, czy po kupieniu tej działki zrobi się porządek 
z garażem.

Pan Wójt odpowiedział twierdząco – taki jest cel zakupu działki.

Uchwała Nr XXIX/173/13 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości 
położonej w miejscowości Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 14 głosów 
„za”. 

5. Projekt uchwały Nr XXIX/174/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Bukowsko omówił Pan Wójt. 
 



Pan Henryk majka odczytał treść uchwały, dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIX/174/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Bukowsko  została podjęta 11 głosami „za”, przy 3 
głosach „wstrzymujących”.

6. Projekt uchwały Nr XXIX/175/13 w sprawie odbioru odpadów komunalnych 
przedstawił i omówił Wójt Piotr Błażejowski.

Treść uchwały przedstawił Pan Majka, przystąpiono do dyskusji.

Pan Stanisław Konik zapytał, czy muszą być odbierane  odpady nie segregowane 
2 razy w miesiącu.

Odpowiedział Pan Wójt, ze zgodnie z wymogami jesteśmy do tego zobligowani.

Uchwała Nr  XXIX/175/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów została podjęta 
jednogłośnie – 
14 głosów „za”.  

7. Projekt uchwały Nr XXIX/176/13 w sprawie zasad korzystania z sal 
gimnastycznych i innych pomieszczeń omówił Pan Leon Myrdak oraz Pani 
Skarbnik udzieliła stosownych wyjaśnień.

Pan Majka odczytał projekt uchwały, dyskusji brak.

Uchwała Nr XXIX/176/13  w sprawie zasad korzystania z sal gimnastycznych, 
innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w budynkach szkół 
prowadzonych przez Gminę Bukowsko praz sposobu ustalania cen i opłat za 
ich korzystanie została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.

8. Projekt uchwały Nr XXIX/178/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko omówiła Pani Skarbnik Urszula Rakoczy.
Odczytała również Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie.

Treść niniejszej uchwały przedstawił P. Henryk Majka. Dyskusji nie było.

Uchwała Nr XXIX/13 w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej 
Gminy Bukowsko została podjęta jednogłośnie -  14 głosów „za”.

W „Interpelacjach i zapytaniach”  jako pierwszy głos zabrał Pan 
Przewodniczący na temat spraw oświatowych. 



Stwierdził, iż słyszy się, że  w Zespole Szkół w Nowotańcu są niskie koszty 
kształcenia, jest dobre zarządzanie zespołem. W porównaniu do Nowotańca  mówi 
się, że Zespół Szkół w Bukowsku jest gorszy.
W tej chwili nie potrafi ocenić, jaki jest stan w poszczególnych Zespołach Szkół. 
Należy przeprowadzić analizę i ocenę poszczególnych zespołów na podstawie 
wiarygodnych danych, ponieważ powoduje to konflikty między radnymi, gronem 
pedagogicznym i samymi dyrektorami. Nikomu nie zależy, by taki konflikt 
społeczny wywoływać.
Proponuje, by stała komisja ds. oświaty zajęła się tym i dokonała rzeczowej, 
obiektywnej analizy poszczególnych zespołów i dopiero wtedy będziemy mogli 
dokonywać oceny na podstawie konkretnych wskaźników.
Należy przyjąć odpowiednie kryteria oceny. Proponuje, by Rada Gminy 
zobowiązała Komisję do analizy i żeby Przewodniczący Komisji Oświaty wystąpił 
z wnioskiem do Pana Wójta o udostępnienie:

1) arkuszy organizacyjnych na 2012/13 z aneksami
2) przydziału czynności dla nauczycieli
3) systemu informacji oświatowej tzw. SIO na dzień 30 września ( najbardziej 

aktualne).
Jak będą te dane, komisja się zbierze i wówczas będzie można rzeczowo 
i obiektywnie dokonać oceny. Dodał, iż każdy zespół ma inną specyfikę, inną ilość 
oddziałów, bazę sportową, inne oczekiwania społeczne itp.

W związku z powyższym Pan Leon Myrdak wystąpił z wnioskiem, by Komisja 
oświaty zajęła się tym i poddał pod głosowanie ten wniosek.

Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. 

W dyskusji na temat oświaty głos zabrał Pan Wojciech Ambicki, stwierdzając, iż 
problem oświaty był już wcześniej omawiany, a przedstawianie szkoły w 
Bukowsku w złym świetle mija się z celem i jest niepotrzebne.
Poprosił o przygotowanie dokumentów na najbliższy czwartek,  o których 
wcześniej była mowa. Należy się z nimi zapoznać i wspólnie z dyrektorami 
wypracować projekt arkusza organizacyjnego na przyszły rok.

Pan Leon Myrdak udzielił informacji na temat arkusza organizacyjnego na rok 
2013/14. Jak będą wnioski z prac Komisji oswiaty, to wtedy zorganizuje się 
spotkanie z dyrektorami trzech Zespołów Szkół i do tych wniosków dyrektorzy 
będą mogli się ustosunkować.

Pan JAROSŁAW  ADAMSKI
Gmina musi zapłacić 243 tys. zł za prace niewykonane przez nauczycieli. 
Jako radni mamy obowiązek się temu przyjrzeć, byśmy nie wydawali pieniędzy 
niepotrzebnie, a budżet wiadomo, jaki jest.



Pan JAN  HOŁOMEK
Zadał pytanie, jak nasza młodzież ma korzystać z wyciągu..

Odpowiedzi udzielił Pan Leon Myrdak informując, że w sobotę i niedzielę od 
godz. 16-tej młodzież naszej gminy korzysta z wyciągu nieodpłatnie.

Następnie Pan Hołomek zapytał, jak wygląda sprawa podatku od wyciągu.

Odpowiedział Pan Przewodniczący, iż sprawa była w Sądzie, którą STAL 
wygrała i z 3% podatku został 1% . Do chwili obecnej opłaty z tytułu wieczystego 
użytkowania  nie uregulowali.
Dodatkowo, szczegółowej informacji na powyższy temat udzieliła Pani Skarbnik.

Następną sprawą, którą poruszył Pan Hołomek, to działka koło P. Byrtka, która 
jest zabierana przez wodę. Wyrwało rów ponad 1 m głęboki i jest bardzo 
niebezpiecznie.. Jest to droga powiatowa, która wg Pana Hołomka nie spełnia 
wymogów tej kategorii.     
 
Pan TADEUSZ  GLIŚCIAK
Istnieje koniczność przełożenia mostku koło P. Woźniczaka. Sprawa ta ciągnie się 
już od 2007 r . Kręgi są już zakupione przez gminę i należy jak najszybciej 
wykonać ten remont. 

Pan Przewodniczący Rady poinformował  radnych, iż wpłynęło pismo od 
Starosty w sprawie dofinansowania ‘ kanału porodowego” w szpitalu w Sanoku.

Należy dać odpowiedź, czy udzielamy wsparcia, czy nie.
Kwoty nie musimy na razie ustalać, zorientujemy się, jak inne samorządy się 
zdeklarują. 

Poddał wniosek pod głosowanie: czy wolą rady jest udzielić dofinansowania.
Wniosek został przyjęty 14 głosami „za”. 

AD. 9

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


