
PROTOKÓŁ  Nr XXXVII/13

z obrad XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 27 sierpnia 2013 r.

Obrady XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się 
w Urzędzie Gminy w sali narad od godziny 8.00 do 9.05.

W sesji uczestniczyli radni wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto w sesji wzięli udział:

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

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

Następnie Przewodniczący przedstawił  porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
4. Wniosek Wójta o podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
6. Interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji. 

AD.2

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 10 głosów „za”.



AD. 3 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie w składzie:

1. P. Marian Sołtys
2. P. Marcin Gorzkowski
3. P. Tadeusz Gliściak 

Przewodniczącym komisji został Pan Marcin Gorzkowski.

AD. 4-5

Pan Wójt Piotr Błażejowski zwrócił się do radnych z wnioskiem o podjęcie 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Od tej uchwały zależne jest 
podpisanie umowy na remont płyty boiska w Bukowsku.
Zmiany zawarte w projekcie uchwały szczegółowo omówiła Pani Skarbnik.

W tym momencie na sesję przybył radny Henryk Majka.

W dyskusji na temat uchwały głos zabrał Pan Gorzkowski, pytając, gdzie zabrakło 
pieniędzy na drogach „fogrowskich”.

Szczegółowych wyjaśnień w tej kwestii udzielił Pan Wójt i Pani Skarbnik.

Z kolei głos zabrał Pan Przewodniczący, stwierdzając że jeżeli jakaś inwestycja 
jest planowana w którejś miejscowości, to zawsze jest opór tych, którzy tam  nie 
mieszkają . Nie można tak wszystkiego negować, bo jesteśmy gminą i nie powinno 
tak być. Prosił o zrozumienie. Przyjęty jest jakiś harmonogram i tego należy się 
trzymać.

Pan Gorzkowski zauważył, ze proporcje są kolosalne. Wydano już 400 tys. zł , 
a boiska w Bukowsku dalej nie ma. Dla porównania podał informację, iż 
w Komańczy za dużo mniejsze pieniądze, bo 270 tys. zł wykonano 2 stadiony 
z altankami, stadion wielofunkcyjny do siatkówki i plac zabaw. Zakres robót   był 
taki sam, jak w Bukowsku.

Pan Wójt poinformował, że ten sam wykonawca złożył ofertę na 305 tys. zł.



Do dyskusji włączył się Pan Henryk Majka twierdząc, że w Pielni zrobiono za 
180 tys. zł gotową płytę z oświetleniem, taki sam stadion niedawno temu zrobiono 
w Nowotańcu za 60 tys. zł.

Kontynuując, Pan Gorzkowski powiedział, że   na inwestycje w Bukowsku 
wydano w sumie 1 mln zł, a reszta gminy się patrzy.

Pan Przewodniczący Leon Myrdak – jeżeli tak jest wyliczane, to należy 
pamiętać, że na samą drogę w Nadolanach poszło 500 tys. zł, nie licząc placu, 
chodników.
Prosił o nie wypominanie sobie nawzajem, ponieważ strona Nowotańca otrzymała 
też sporo środków. Tak nie jest , jak mówi Pan Gorzkowski.
Istotą takich działań, jakie są wykonywane na poziomie samorządu ma być 
zrównoważony rozwój miejscowości. Nie może być tak, że jedna strona otrzymuje 
wszystko, a druga jest pokrzywdzona.
W każdej wiosce zostało coś zrobione, w miarę możliwości finansowych.

( Wypowiedź Pana Mazura trudna do zrozumienia ).  

Następnie wypowiedział się Pan Jarosław Adamski.
Stadion w Bukowsku jest rozpoczęty, Klub sportowy nie ma gdzie grać.
Jeżeli była taka decyzja, to należy zrobić to boisko, nie ma innej możliwości.
Nie można sobie tak wyliczać. Ewentualnie można ogłosić nowy przetarg, ale 
inwestycja jest rozpoczęta i nie  można jej zamknąć.

Pan Gorzkowski zwrócił się do Pani Skarbnik twierdząc, że fizycznie nie da się 
tego zrobić.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeżeli będzie to dotacja, to należy ją rozliczyć do 
końca grudnia, a jeżeli będzie umowa i wskazanie, że zadanie ma być wykonane 
w tym roku, to musi tak być.

W nawiązaniu do tej wypowiedzi Wójt dodał, iż fizycznie da się to zrobić, tylko 
nie da się rozliczyć w tym roku.

Ponadto nadmienił, że jest już w przygotowaniu do podpisania w Warszawie 
umowa na stadion w Nowotańcu.



Pan Jarosław Adamski stwierdził, iż należy skończyć stadion i zabrać się za 
kanalizację.

Pan Gorzkowski – dalej kanalizacja będzie w Bukowsku, gmina zadłuży się na 30 
lat, a oni będą szamba puszczać do rzeki.

Według Pana Przewodniczącego Leona Myrdaka najlepiej byłoby nie robić nic, 
tylko administrować i wtedy byłoby  spokojnie. 

W dalszej dyskusji Wójt udzielił informacji na temat kosztorysu na remont 
stadionu w Bukowsku, natomiast Pani Skarbnik poinformowała o rozliczeniu 
dotacji otrzymanej na ten cel.

Pan Majka stwierdził, że jest to stanowczo za wysoko wycenione. Rada Sołecka 
z Nowotańca jest zbulwersowana, ponieważ wszystko robi się w Bukowsku.
Poruszył sprawę remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Nowotańcu.

Pani Maria Kowalczyk oświadczyła, że każda wioska coś dostała. Ona prosiła 
o naprawę drogi na „Miklaszki”, ale nie otrzymała ani złotówki, z własnych 
środków wykonali ten remont. Salę remontują również we własnym zakresie. 
Mówiła również o konieczności wykonania prac remontowych na moście, 
popękały kręgi, co stwarza niebezpieczeństwo.

Pan Leon Myrdak stwierdził , iż należy skupić się nad projektem uchwały 
i zakończyć dyskusję.

Przewodniczący Komisji Uchwał Pan Gorzkowski odczytał treść niniejszej 
uchwały.

Podczas odczytywania projektu uchwały na sesję przybył radny Kowalik Czesław.

Przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XXXVII/217/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 
r została podjęta 9 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”.

AD. 6 

W punkcie „Interpelacje i zapytania” głos zabrali:



Pan Marcin Gorzkowski poruszył sprawę łatania dziur na drogach.  Miało być 
wycinanie dziur i łatanie asfaltem.

Wójt udzielił odpowiedzi, że byłby to za drogi koszt.

Pani Maria Kowalczyk zapytała, czy otrzymają destrukt.

Wójt odpowiedział twierdząco, informując, że będzie 600 ton, ale nie było jeszcze 
podziału.
Dodał , że Nadleśniczy z Rymanowa dołożył kwotę 3 tys. zł na drogę w kierunku 
Bukowicy.
Następnie odczytał treść pisma, które zostało wysłane do Policji w sprawie 
niszczenia drogi przez samochody dowożące materiał na remont drogi do 
Komańczy.
Poinformował, że całkowity koszt remontu wszystkich dróg wyniósł 150 tys. zł., 
zużyto 100 ton destruktu.
Zwrócił się do radnych, by w przyszłości zajrzeć do kosztorysów prze ogłoszeniem 
przetargów i żeby nie było zbędnych dyskusji, jak na dzisiejszej sesji.
Poinformował o  planowanych zadaniach na przyszły rok i składaniu wniosków  
w celu pozyskania środków finansowych.
Kończą się remonty dróg. W ramach FOGR-u wykonywany jest remont drogi 
w Zboiskach i na Woli Piotrowej.
Po podjęciu  uchwały na dzisiejszej sesji wykonawca wejdzie w robotami na 
stadion w Bukowsku.

Pan Henryk Majka zapytał, czy będą robione remonty dróg ze środków 
popowodziowych.
Wspomniał o konieczności dokonania remontu Domu Ludowego w Nowotańcu.
Następnie poinformował, że w czasie łatania dziur, jednemu sąsiadowi zrobili 
podjazd na posesję poza koroną drogi, a drugiemu nie. W związku z tym 
należałoby powołać jakąś komisję w tej sprawie.

Pan Marcin Gorzkowski zapytał, czy ktoś z gminy prowadzi nadzór nad tymi 
robotami.

Wójt odpowiedział iż jest to P. Jan Stanowski. 



Pan Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z Referatu Kultury i Promocji 
Gminy w sprawie imprezy odsłonięcia tablicy na Bukowicy.
Stwierdził, iż musi osobiście omówić tę sprawę z Kierownikiem Referatu Panem 
Janem Muszańskim i wówczas odnieść się do zapisu w sprawozdaniu.

AD. 7

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


