
PROTOKÓŁ  Nr XXXVI/13 

z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 30 lipca 2013 r.

Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 10.30.

W sesji uczestniczyli radni zgodnie z załączoną lista obecności , oraz :

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

Otwarcia sesji dokonał pan Przewodniczący Rady Gminy Leon Myrdak, witając 
radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji uczestniczy 10 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Nastepnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji:

1. Otwarcie. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o pracy Urzędu.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zmian w uchwale budżetowej na 2013 r  ( dwie uchwały ),
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko,
 Poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10.Zakończenie sesji.



Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów „za”.

W trakcie trwania sesji przybyła radna Maria Kowalczyk.

AD. 2 

Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXV/13 został przyjęty jednogłośnie.

AD. 3 

Pan Wójt Piotr Błażejowski przedstawił informację z pracy Urzędu w okresie 
między sesjami. Najważniejsze sprawy to: 

 remont szkoły w Pobiednie
 pozytywnie rozpatrzone wnioski dotyczące płyt wielofunkcyjnych,
 potwierdzenie otrzymania kwoty 160 tys. zł na łazienki,
 konieczność zakupu pieca c.o. do budynku Urzędu Gminy,
 remonty dróg – budowa mostu k. Hnata,
 ogłoszono wyniki przetargu na 3 drogi:

- w Bukowsku k. Podgórskiego
- w Zboiskach k. Futy
- w Woli Sękowej 

      >  problem śmieci i dzierżawy wysypiska przez P. Grządziela
W tym momencie Pan Wójt zwrócił się z pytaniem do radnych, czy zaprosić 
telefonicznie Pana Grządziela na obecną sesję.

Pan Leon Myrdak zaproponował, by zaprosić P. Grządziela i zapytać w sprawie 
złożonej oferty, a następnie powołać zespół do omówienia tej sprawy.

W dalszym ciągu Wójt kontynuował  informację o pracy urzędu:

 remont dróg gminnych ( zużyto 35 ton destruktu na naprawę dróg )
do tej pory wykonano remont dróg w Dudyńcach, Zboiskach, Wolicy 
i częściowo w Bukowsku ,

     >   na ukończeniu jest oświetlenie uliczne na „Klepietówkę”,
     >   zdyscyplinowanie mieszkańców w zakresie opłat za wywóz śmieci,
     >   informacja na temat kontroli w Urzędzie dokonanej przez Urząd Kontroli 
          Skarbowej,

 niszczenie dróg przez samochody o dużym tonażu.



AD. 4 

Komisję Uchwał i Wniosków powołano jednogłośnie w następującym składzie:

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

Na przewodniczącego komisji wybrano Pana Henryka Majkę. 

AD. 5 – 7 

Przystąpiono do procedury podjęcia uchwał.

1. Jako pierwsza została omówiona przez Panią Skarbnik Urszulę Rakoczy uchwała 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Zmiana dotyczy realizacji 
przedsięwzięcia usuwania azbestu – dotacja w kwocie 6.833,26 zł.

Sołtys wsi Bukowsko Jerzy Rakoczy poinformował, iż nie został zabrany eternit 
od Pana Adolfa Zadylaka.

Pan Wójt odpowiedział  w/w ,  żeby zwrócił się o wyjaśnienia w tej sprawie do 
pracownika P. Agnieszki Klimek.

P. Majka odczytał treść uchwały i przystąpiono do dyskusji. 

Głos zabrał Pan Jan Orybkiewicz – sołtys wsi Nagórzany, prosząc, by na 
przyszłość sołtysi otrzymywali informację na temat zbierania azbestu.
Stwierdził, że nic na ten temat nie wiedział.

Uchwała Nr XXXVI/213/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 
rok została podjęta jednogłośnie – 11 głosów „za”.

2. Projekt kolejnej uchwały dotyczy również zmian w uchwale budżetowej, 
mianowicie dofinansowania projektu PSeAP. Środki zaoszczędzone w kwocie 
21.072 zł proponuje się przeznaczyć na budowę boisk sportowych.



Pan Majka odczytał projekt uchwały i w dyskusji zabrał głos, pytając, na co 
konkretnie zostaną przekazane te środki.

Odpowiedzi udzieliła Pani Urszula Rakoczy – Skarbnik, iż nie ma wskazanej 
miejscowości ani obiektu. Dodała, iż nie dotyczy to szkół.

Uchwała Nr XXXVI/214/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 
rok została podjęta jednogłośnie – 11 głosów „za”.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bukowsko omówiła Pani Skarbnik i jest ona konsekwencją poprzednio podjętych 
uchwał.

Projekt niniejszej uchwały odczytano, dyskusji brak.
Przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XXXVI/215/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko została podjęta jednogłośnie – 11 głosów „za”.

Pan Przewodniczący Leon Myrdak ogłosił 5-minutową przerwę w obradach.
 
W  czasie przerwy Pan Maciej Grządziel przybył na sesję.

Pan Wójt poinformował zebranych, iż w/w zwrócił się do gminy o wynajęcie, 
wydzierżawienie lub użyczenie wysypiska odpadów w Karlikowie.
Poprosił Pana Grządziela o przedstawienie swojej oferty.

Po omówieniu oferty Pan Leon Myrdak stwierdził, iż opinia Rady Gminy jest 
taka, by oferta obowiązywała do końca tego roku tj. do końca trwania  umowy.

Pana Grządziela interesuje wydłużenie tego terminu.

Zdaniem Pana Myrdaka  na razie  ofertę należy rozpatrywać w terminie do końca 
roku,  później się okaże, jak sytuacja będzie wyglądać po przetargach.
Wysypisko może być przedmiotem zainteresowania innych firm,

Pan Wójt zadał  pytanie, czy na to  wysypisko będą składowane inne odpady.



Pan Grządziel odpowiedział, iż  nie jest interesem firmy TRANSPRZĘT 
składowanie odpadów zmieszanych z innych gmin. Będą tam  składowane odpady 
z Gminy Bukowsko, gdzie będą rozsegregowane i sprzedane do Krosna, czy Jasła, 
jak  było to robione do tej pory. Będzie to tzw. punkt oczyszczenia.

 Pan Przewodniczący zadał pytanie, czyja będzie kwota uzyskana ze sprzedaży 
odpadów.

Pan Grządziel stwierdził, iż firma ponosząc koszty segregacji tych odpadów, 
będzie do tego dokładać.

Pan Leon Myrdak oświadczył, iż wypracowane zostało takie stanowisko, że po 
pozytywnej opinii co do oferty, powołany zostanie zespół i doprecyzuje  szczegóły, 
by przystąpić do realizacji tej  oferty.

Z kolei Pan Robert Milczanowski stwierdził : jeżeli jest pozytywna opinia, 
należałoby opracować projekt umowy, który będzie zgodny z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami.

Pan Wójt Błażejowski zaproponował, by zawrzeć umowę na 1,5 roku 
z 1 – miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Pan Myrdak dodał, że należy się nad tym zastanowić, ponieważ dopiero przez 
jeden miesiąc zbierane są odpady przez firmę Pana Grządziela i trudno dokonać 
oceny. 

Odpowiedzi udzielił Pan Grządziel, że interesuje do tylko i wyłącznie 1- roczna 
umowa. Jest również za 1-miesięcznym wypowiedzeniem umowy. 
Gdyby w przyszłości przetargu nie wygrał, umowa rozwiąże się automatycznie.

Po wypowiedzi Pana Grządziela Pan Przewodniczący stwierdził, iż kwestia ta jest 
już jasna. 

Pan Milczanowski zadał pytanie, czy firma ma plany rozszerzenia działalności, 
wynajmując bazę wysypiska.



Pan Grządziel udzielił odpowiedzi, iż można się zastanowić nad wykorzystaniem 
nowej niecki, dostosowując ją do wymogów środowiskowych i wykorzystać np. do 
składowania odpadów z cmentarzy, zamiast wozić do Krosna.
To jest kwestia do podjęcia w przyszłości.

Pan Przewodniczący podziękował  Panu Grządzielowi za przybycie i udzielenie 
stosownych informacji.
Zwrócił się również do Pana Wójta o podjęcie współpracy w tym zakresie.

Przystąpiono do realizacji dalszego porządku obrad sesji .

4. Projekt uchwały w sprawie poboru  opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso omówił Pan Przewodniczący Leon Myrdak.

Projekt niniejszej uchwały był dyskutowany na posiedzeniach komisji.
Wyjaśnień udzielił również Wójt oraz Pani Skarbnik.

Projekt uchwały odczytał Pan Henryka Majka  bez  wysokości stawek.

Podano dwie propozycje stawek 3% i 5% od przyjętych należności.
Przeprowadzono głosowanie. 
 - „za” stawką 3% było 2 głosy ,    przy 9 „wstrzymujących” 

 - „za” stawką 5% było 8 głosów, przy 3 „wstrzymujących”.

W związku z powyższym przyjęta została stawka 5%. 

W dyskusji głos zabrał Pan Jan Hołomek, proponując, ustalenie terminów 
płatności  z podatkiem rolnym. 

Pani Skarbnik stwierdziła, iż jest to możliwe, należy tylko zmianę wprowadzić 
uchwałą Rady Gminy.

Uchwała Nr XXXVI/216/13 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie – 11 głosów „za”.   



AD. 8 – 9 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Stanisław Krzywiński- sołtys wsi Tokarnia na 
temat usprawnienia segregowania ludziom śmieci poprzez udostępnienie większej 
ilości worków.
Według niego oszczędzanie na workach to zła droga do efektu segregacji.
Jest również problem, gdzie dać opakowania po olejach i smarach.

Pan Wójt udzielił wyjaśnień w sprawie worków na śmieci.

Pan Krzywiński dalej stwierdził, iż brak jest informacji, jakie śmieci gdzie 
pakować. 

Pan Jan Hołomek wyjaśnił, że była rozdawana informacja na ten temat.

Radny Czesław Kowalik poinformował, że środki chemiczne przyjmie GS na 
podstawie paragonu.

Pan Jan Orybkiewicz – sołtys wsi Nagórzany  stwierdził, że nie zabierane są 
wszystkie worki ze śmieciami. Jako przykład podał, iż zielony worek nie został 
zabrany, tylko czarne.

Pan Jan Hołomek zapytał, czy jest możliwość zabrania eternitu jeszcze w tym 
roku z dwóch budynków. 

Wójt poinformował radnego, by zwrócił się w tej sprawie do Pani Agnieszki 
Klimek.

Dalej Pan Hołomek zapytał, jak wygląda sprawa przejęcia drogi na Bukowicę , 
czy zostało coś zrobione w tej kwestii. 

Wójt przyznał, że do tej pory nie zostało nic zrobione, ponieważ jest bardzo dużo 
spraw, które należy wykonać w pierwszej kolejności.

Pan Hołomek zadał kolejne pytanie, czy jest szansa na otrzymanie II transzy 
środków popowodziowych.

Odpowiedział Pan Wójt, iż nie ma takiej możliwości.



Pan Hołomek poruszył sprawę samochodu BMW. Proponuje, by przerobić go na 
gaz i wykorzystać do wyjazdów służbowych w gminie.

Pan Wójt odpowiedział, że sprawa  samochodu zostanie załatwiona do końca 
miesiąca sierpnia.

Pan Henryk Majka poruszył sprawę Pani Teresy Koźma. Zapytał, czy  Pan Wójt 
zrobił coś w tej sprawie.

Pan Wójt wyjaśnił, że podczas rozmowy z P. Koźma, ona  zobowiązała się do 
zorganizowania spotkania w Haczowie.

Pan Hołomek stwierdził, iż w związku z tym, że nie można liczyć na remont drogi, 
należy wyremontować rozwalony mostek..

AD. 10 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął XXXVI 
Sesję Rady Gminy Bukowsko.

 

 


