
PROTOKÓŁ  NR XXXV/13

z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Bukowsko 
odbytej w dniu 25 czerwca 2013 r.

Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 10.30.

W sesji uczestniczyli radni wg listy obecności załączonej do niniejszego protokołu,
oraz:

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

Sesję otworzył Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy , witając 
radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji uczestniczy 15 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

I część

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 2012 r wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.

6. Zapoznanie się z opinią     Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Bukowsko sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2012 rok.

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

8. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko 



     w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bukowsko za 2012 r 
i sprawozdania finansowego Gminy Bukowsko za 2012 rok.

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

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

II część

1. Informacja Wójta o pracy Urzędu.
2. Wnioski Wójta o podjecie uchwał.
3. Dyskusja.
4. Podjęcie uchwał:

-  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok  ( 2 uchwały )
-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko.

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

AD. I. 2

Do porządku obrad doszły 3 uchwały, które dotyczą zmian w uchwale budżetowej 
oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”.

AD. I. 3 

Protokoły z poprzednich sesji Nr XXXIII i XXXIV zostały przyjęte jednogłośnie 
bez uwag.

AD. I. 4 

Komisję Uchwał i Wniosków powołano jednogłośnie w składzie:
      1. P. Marian Sołtys

2. P. Henryk Majka
3. P. Tadeusz Glisciak



Przewodniczącym komisji został Pan Henryk Majka.

AD. I. 5-10

Pani Urszula Rakoczy – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy za rok 2012 w szczegółowości dochodów i wydatków.
Nastepnie Pan Wójt Piotr Błażejowski poinformował o najważniejszych zadaniach, 
jakie zostały wykonane w 2012 roku.
Pani Skarbnik odczytała Uchwalę Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Nr VII/35/2013 w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Bukowsko z wykonania 
budżetu gminy za 2012 rok.

Ponieważ nie było dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały, 
w związku z tym przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XXXV/208/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Bukowsko za 2012 r została podjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym”.

W dalszym ciągu sesji Pan Wójt 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 2012 r.
Opinia jest pozytywna.
Odczytał również wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy, oraz Uchwalę RIO Nr VII/47/13 w sprawie zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Potem odczytany został projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrał Pan radny Dominik Wyciszkiewicz, stwierdzając, iż 
ostatni kredyt miał być przeznaczony na łatanie dziur na drogach, a nie zostało to 
zrealizowane. 



Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, wyjaśniając, że kredyt ten był załatwiany 
w miesiącu grudniu, a poza tym łatanie dziur nie może być robione w ramach 
kredytu. Zadanie to będzie wykonane w roku bieżącym.

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji,
a nie wydatki bieżące.

Następnie Pan Wojciech Ambicki poruszył sprawę remontu budynku stacji 
uzdatniania wody, mianowicie dlaczego nie było przetargu na to zadanie.
Nie rozumie, dlaczego tak było zrobione.

Wójt odpowiedział, iż podjął taką decyzję i zadanie zostało zlecone z wolnej ręki. 
Sanepid groził  zamknięciem ujęcia, dlatego została podjęta taka decyzja. 
Przeprowadzono  remont całego budynku w pełnym zakresie, ponieważ okazało 
się, że budynek jest w takim stanie, że opłaca się go wyremontować.

Pan Jarosław Adamski podjął sprawę zadłużenia gminy. Wskaźnik zadłużenia 
wynosi 42% i wkrótce będziemy na skraju ubóstwa.

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik, informując, iż przepisowe 60 % kończy się 
w tym roku, później będzie liczone to w inny sposób.
Poinformowała również  na temat kredytów w gminie oraz terminów ich spłaty.

Pan Dominik Wyciszkiewicz wrócił do pierwszej swojej wypowiedzi, twierdząc, 
że jest to mydlenie oczu, jeżeli chodzi o wzięty kredyt w grudniu. Dalej 
przekonuje, że miał on być przeznaczony na łatanie dziur.

W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że była mowa o łataniu dziur, ale nie 
z kredytu.

Pan Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XXXV/209/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bukowsko 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r została podjęta 10 głosami 
„za”, przy 5 głosach „wstrzymujących”.

Pan Leon Myrdak złożył gratulacje Wójtowi, Wójt podziękował za udzielone 
absolutorium.



Następnie Pan Myrdak zwrócił się do radnych o ocenę swojej pracy jako 
Przewodniczącego Rady Gminy, ponieważ w ostatnim czasie były 
pomówienia pod jego adresem. Poprosił o opinię w tej sprawie.

Ogłosił 5- minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad odbyło się głosowanie, czy Pan Leon Myrdak ma dalej 
pełnić funkcję przewodniczącego Rady Gminy Bukowsko.
Za wnioskiem głosowało 14 radnych.

Kontynuowano obrady zgodnie z II częścią sesji.

AD. II. 1 

Wójt Pan Piotr Błażejowski przedstawił informację z pracy Urzedu w okresie 
między sesjami.
Poruszył następujące tematy: 

 sprawa budowy chodników,
 prace przy szkole w Pobiednie,
 przetarg na zbiórkę odpadów,.
 przetarg na remont drogi w Dudyńcach,
 rozstrzygnięcie przetargu na remont drogi k. Hnata w Bukowsku,
 remont sanitariatów,
 oświetlenie uliczne,
 remont drogi powiatowej w Wolicy,
 boiska wielofunkcyjne i place zabaw,
 informacja nt. udziału w posiedzeniu komisji wspólnej w Warszawie 
     w sprawie zwrotu gruntu pod łaźnią i bożnicą żydowską w Bukowsku.

AD. II. 2-4

Przystąpiono do rozpatrzenia wniosków o podjęcie kolejnych uchwał.

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej dotyczącej realizacji 
programu „Czas na aktywność w Gminie Bukowsko” omówiła Pani Skarbnik 
Urszula Rakoczy.

Pan Henryk Majka odczytał treść uchwały, dyskusji nie było, podjęto głosowanie.



Uchwała Nr XXXV/210/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r 
została podjęta  jednogłośnie – 15 głosów „za”.

2. Projekt kolejnej uchwały dotyczy również zmian w uchwale budżetowej. 
Zmiany te szczegółowo przedstawiła Pani Skarbnik.

Uchwałę odczytał Pan Majka.

W dyskusji zabrał głos Pan Dominik Wyciszkiewicz, pytając, czy wodociąg 
w Nagórzanach się bilansuje.

Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco.

Uchwała Nr XXXV/211/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2013 r 
została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bukowsko jest konsekwencją wcześniej podjętych uchwał.

Treść uchwały odczytał Przewodniczący komisji, dyskusji brak, poddano projekt 
uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr XXXV/212/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

AD. II.5 

W interpelacjach głos zabrali radni: 

P. Tadeusz Gliściak – zapytał, co się dzieje w sprawie zaopatrzenia w wodę.

Odpowiedzi udzielił Wójt , iż czeka na raport w sprawie możliwości zaopatrzenia 
w wodę z Roztok..

P. Dominik Wyciszkiewicz zapytał, kto sporządza deklarację podatkową na 
wiatraki. Proponuje , by gmina zażądała ewidencji środków trwałych i sprawdzić, 
czy po sprzedaży  nie zwiększyła się wartość budowli.



Wójt udzielił informacji, iż właścicielem obecnie jest IKEA , która sporządza 
deklarację.

Pan Jan Hołomek – poruszył sprawę drogi na Bukowicę, o której wspominał już 
wcześniej, proponując, by przyjąć ją na stan gminy i wyremontować.
Następnie zwrócił się w sprawie usuwiska koło P. Pająka i prosi o podjęcie działań 
w tym zakresie.
Zapytał jeszcze, czy  ceny za wywóz śmieci są podane w wartości netto czy brutto. 

Wyjaśnień na ten temat udzielił Pan Piotr Błażejowski.

AD. II.6

Wolne wnioski. 

Pan Jerzy Rakoczy – sołtys wsi Bukowsko
Przekazał podziękowanie od Pani Elżbiety Szymończyk dla mieszkańców 
Bukowska za okazaną pomoc finansową dla jej niepełnosprawnych synów.
Następnie poruszył sprawę niszczenia dróg przez samochody o dużym tonażu, jakie 
jadą przez nasza gminę, i prosi o interwencję w tej sprawie.
Na prośbę mieszkańców Bukowska zwrócił się , by w czasie urlopu Pana doktora 
Lorenca, lekarz zastępujący przyjmował po 2 godz.w Bukowsku  i w Pobiednie.

Pan Dominik Wyciszkiewicz - radny
Zabrał głos w sprawie niszczenia dróg przez samochody o dużym tonażu 
przejeżdżające przez Bukowsko. Proponuje, by wystąpić do Regionalnej Dyrekcji 
Dróg w tej kwestii. Dodał również, że w górnym końcu Bukowska droga koło 
Hnata jest bardzo spękana i wyłamana. 
Ostatnio, jak był w powiecie i mówił na temat niszczenia drogi, to usłyszał 
odpowiedź, żeby sobie samym przypilnować tę sprawę.

Pan Leon Myrdak stwierdził , iż trzeba to udokumentować te fakty , zrobić 
zdjęcia.

Pan Kazimierz Mazur – radny
Należy sprawdzić, czy są ważone pojazdy w kamieniołomach. Zwrócić się w tej 
sprawie do Inspekcji Transportu Drogowego.



Pan Marek Winiarz – sołtys wsi Karlików
Zwrócił się w sprawie skorzystania z koparki. Woda zabrała 2 przejazdy Panu 
Łukaszczykowi i należałoby mu zrobić jakiś przejazd.

Pan Wójt udzielił odpowiedzi, iż w tym roku nie ma środków na usługi koparką, 
ponieważ należy załatać dziury na drogach.

Pan Zbigniew Jakubowski – sołtys wsi Nadolany
Poruszył sprawę sprzątania przystanków. Stwierdził, że jest bałagan i należałoby 
wrócić do tego, by pracownicy publiczni sprzątali przystanki.

Pan Henryk Majka – radny i sołtys wsi Nowotaniec
Poinformował o wybitych szybach na przystanku w Nowotańcu. Stwierdził, iż 
zrobili to mieszkańcy Bukowska. Trzeba kupić 2 szyby.

Pan Stanisław Konik – radny i sołtys wsi Dudyńce
Oświadczył, że od wielu lat prywatnie kosi rowy przy drodze powiatowej, sprząta 
przystanek i nigdy nie przychodzi do gminy po pieniądze.

Pan Tadeusz Glisciak – radny i sołtys wsi Wolica
Poinformował o przeciekaniu przystanku w Wolicy.

Pani Maria Kowalczyk – radna 
Zgłosiła konieczność naprawy drogi przez Nadleśnictwo od ujęcia do kopalni, bo 
ludzie nie mogą dojechać do pól 

AD. II.7 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Leon 
Myrdak zamknął XXXV Sesję Rady Gminy Bukowsko.
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