
P R O T O K Ó Ł  Nr XXXI/13

z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 26 marca 2013 r

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

W sesji uczestniczyli radni wg załączonej listy 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.

Listy obecności w/w osób 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.

Nastepnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta z pracy Urzędu.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał:

 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki,

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sal i świetlic w 
obiektach użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy 
Bukowsko,

 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie uruchomienia ośrodka 
rehabilitacji dzikich zwierząt,

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,



 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bukowsko,

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie 
weksla niezupełnego (in blanco ).

      
6. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

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

AD.2

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów „za” ) bez uwag.

AD. 3 

Pan Wójt przedstawił w skrócie informację o pracy urzędu :

1. Na zebraniu w Woli Sękowej dyskutowany był temat przekazania drogi na 
Roztoki na rzecz Lasów Państwowych ( 1,90 ha ).
Na drugim zebraniu w tej sprawie uczestniczył Pan Famielec i odbyło się 
głosowanie. Za przekazaniem drogi było 22 osoby, 4 osoby wstrzymały się 
od głosu i 1 osoba była przeciwna.
W związku z powyższym przygotowana zostanie stosowna uchwała.

2. Złożony został wniosek  na budowę placów zabaw na terenie wsi Gminy 
Bukowsko, który rozpatrzono pozytywnie.

3. Informacja z WIOŚ Rzeszów dotycząca złożenia sprawozdania w zakresie 
gospodarki odpadami  i terminu jego złożenia.

4. Informacja  o poruszonych sprawach na Konwencie Wójtów i Burmistrzów 
w Sanoku . Omawiano m.in. sprawę gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Sprawa ta trafiła do rozstrzygnięcia przez Trybunał 
Konstytucyjny. Jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia przez TK do dnia 1 lipca 
br., to gmina musi działać wg aktualnych przepisów.

W dniu 3 kwietnia 2013 r w Krośnie odbędzie się spotkanie wszystkich 
Wójtów i Burmistrzów przypisanych do instalacji Krosno.



5. Wójt przedstawił sprawę niekorzystnej i krzywdzącej Strategii 
Województwa Podkarpackiego dla części południowej województwa.
Opracowano stanowisko w tej sprawie wyrażając protest wobec takich 
działań.

6. Omówienie przez Wójta spraw oświatowych.
Należy przyglądnąć się podstawie programowej w szkołach, zatrudnieniu 
oraz sytuacji gospodarczej szkół na terenie gminy.

7. Odbyło się spotkanie z projektantem w sprawie dokumentacji boisk 
wielofunkcyjnych przy szkole w Nowotańcu i Pobiednie.

8. Opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci wodociągowej dla 4 
miejscowości i remont sieci dla 4 następnych miejscowości.

AD. 4 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie w składzie: 

1. P. Stanisław Pituch
2. P. Henryk Majka
3. P. Marian Sołtys 

Przewodniczącym komisji został wybrany Pan Henryk Majka.

AD. 5-6 

Przystąpiono do omówienia, dyskusji i podjęcia kolejnych projektów uchwał:

1. Projekt uchwały Nr XXXI/188/13 w sprawie funduszu sołeckiego omówił 
Pan Przewodniczący i zwrócił się do sołtysów o wyrażenie opinii w tej 
kwestii.

Wszyscy sołtysi wsi wypowiedzieli się pozytywnie i byli za podjęciem 
uchwały. 

Pan Henryk Majka odczytał treść uchwały, dyskusji nie było.
Przystapiono do głosowania.

Uchwała Nr XXXI/188/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki została 
podjęta  jednogłośnie – 14 głosów „za”. 



2. Projekt uchwały Nr XXXI/189/13  dotyczący opłat za korzystanie z sal 
i świetlic w obiektach użyteczności publicznej omówił Pan Wójt.

Pan Henryk Majka odczytał treść uchwały i przystapiono do dyskusji.

Pan Majka zapytał, czy w ciągu roku można zmienić opłaty.

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik, że można w formie uchwały Rady.

Dalej zapytał, czy można wyodrębnić stawkę dla mieszkańców wsi 
Nowotaniec, tak jak stosował to wcześniej.

Wójt odpowiedział, iż nie robiłby takich różnic.

Po dyskusji podjęto głosowanie. 

Uchwała Nr XXXI/189/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z sal i świetlic w obiektach użyteczności publicznej, 
stanowiących własność Gminy Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 
14 głosów „za”.

 
3. Projekt uchwały Nr XXXI/190/13 dotyczący wyrażenia opinii w sprawie 

uruchomienia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt omówił Pan Wójt Piotr 
Błażejowski. Poinformował, iż zwróciła się w tej sprawie Pani weterynarz 
Katarzyna Zabiega.

Pan Majka odczytał projekt niniejszej uchwały, przystąpiono do dyskusji.

Pan Jan Hołomek zapytał, kto będzie finansował działalność tego ośrodka.

Odpowiedział Wójt, iż finansować będzie Pani Katarzyna Zabiega.

Uchwała Nr XXXI/190/13 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie 
uruchomienia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt została podjęta 
jednogłośnie – 14 głosów „za”.

4. Projekt uchwały Nr XXXI/191/13  w sprawie zmian budżetowych omówiła 
Pani Urszula Rakoczy – Skarbnik Gminy. Zmiana dotyczy programu 
COMENIUS.

Uchwałę odczytał Pan Henryk Majka. 



W dyskusji głos zabrał Pan Kazimierz Mazur, pytając, czy trzeba będzie 
szukać tych pieniędzy. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik, informując, iż są one zabezpieczone 
umową.

Uchwałę poddano pod głosowanie.

Uchwała Nr XXXI/191/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2013 rok została podjęta 13 głosami „za”,  przy 1 głosie 
„wstrzymującym „.

5. Projekt uchwały Nr XXXI/191/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej omówiła Pani Skarbnik.

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

Uchwała Nr XXXI/192/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 14 głosów 
„za”. 

6. Projekt uchwały Nr XXXI/193/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego ( In blanco ) omówiła Pani 
Skarbnik. Związane jest to z budową placów zabaw na terenie wsi Gminy 
Bukowsko.

Treść uchwały została odczytana, dyskusji brak.

Uchwała Nr XXXI/193/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego  ( In blanco ) została 
podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”.

Po podjęciu uchwał Pan Przewodniczący poprosił radnego Gorzkowskiego 
o odczytanie Stanowiska Rady Gminy Bukowsko w sprawie Projektu Strategii 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Odbyło się głosowanie i za przyjęciem stanowiska było 14 radnych.



AD. 7 

W „Interpelacjach i zapytaniach” głos zabrała radna Maria Kowalczyk. 
Poruszyła sprawę wodociągu w Nagórznach, mianowicie, że nie powinno 
wykonywać się dodatkowych podłączeń, ponieważ są braki w dostawie wody.

Stosownych wyjaśnień w tej sprawie udzielił Pan Wójt Piotr Błażejowski.

AD. 8 

W punkcie „Wolne wnioski” głos zabrali: 

Pan Jan Orybkiewicz – sołtys wsi Nagórzany
Zapytał, kiedy rozpocznie się budowa placu zabaw i naprawa dróg we wsi 
Nagórzany.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt – nie podpisaliśmy jeszcze umowy w tej sprawie. 
Przed podpisaniem umowy musimy podjąć uchwałę, w której zabezpieczymy 
środki na place zabaw, jako  wkład własny.
Jeżeli chodzi o remonty dróg, to miesiąc maj  - czerwiec będzie ostatecznym 
terminem realizacji zadań remontowych na drogach. 

Wójt poinformował również o środkach finansowych, jakie są do pozyskania 
z różnych źródeł na remont dróg.

Nastepnie Pan Przewodniczący zwrócił się do Pani Sekretarz Henryki Grochoła 
o przeprowadzenie szkolenia radnych w zakresie wypełniania oświadczeń 
majątkowych. 

Pani Sekretarz poinformowała, iż najpierw sama musi uczestniczyć w szkoleniu 
na ten temat.

Pan Radny Wojciech Ambicki przypomniał o składaniu już wcześniej wniosku 
o zamontowanie lustra koło poczty, bo do tej pory nie zostało to załatwione.

Odpowiedział Pan Wójt, iż wnioski w sprawie lustra i rozszerzenia przepustu 
wyjazdowego koło P. Podgórskiego zostały już złożone. Jak tylko będzie 
odpowiednia pogoda, wnioski powyższe zostaną zrealizowane. 

 Dalej Pan Ambicki poinformował, że w niektórych miejscowościach są 
umieszczone tablice o treści ”Kierowco zwolnij”.
Tego typy tablice należałoby zamontować koło szkoły w Pobiednie i Bukowsku.



O tym, jak jest niebezpiecznie w tych miejscach niejednokrotnie wypowiadał się 
radny Adamski.

Pan Zbigniew Jakubowski – sołtys wsi Nadolany
Wnioskował o wypłatę sołtysom rekompensaty prowizji za zbieranie opłat za 
wywóz nieczystości od mieszkańców, chociaż nie był to obowiązek sołtysa.

W tej sprawie zabrał głos Pan Majka Henryk sołtys wsi Nowotaniec, proponując, 
by rekompensatę przeznaczyć na cele wsi.

Pan Kazimierz Mazur poinformował, jak rozwiązano sprawę uiszczania opłat za 
wywóz śmieci w Gminie Zarszyn.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Pan Przewodniczący oraz 
Wójt Gminy złożyli wszystkim życzenia z tej okazji.

Na tym obrady zakończono i Pan Leon Myrdak zamknął XXXI sesję Rady Gminy 
Bukowsko.

Protokołowała: H. Grochoła


