
P R O T O K Ó Ł 

z obrad XL Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 8 listopada 2013 r.

Obrady XL Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach 
od 8.00 do 9.45.

W sesji uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Wójt Gminy – P. Piotr Błażejowski
2. Sekretarz Gminy – P. Henryka Grochoła
3. Skarbnik Gminy – P. Urszula Rakoczy
4. Kierownik Referatu PO – P. Maria Bochnak.

Lista w/w osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał Pan Przewodniczący Leon Myrdak, witając radnych oraz zaproszonych 
gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 

Nastepnie Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, informując, że do proponowanego 
porządku obrad wnioskuje o wprowadzenie  uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
oraz o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji na sesji następnej. 

W związku z powyższymi zmianami, porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie.
2. Informacja Wójta o pracy Urzędu w okresie między sesjami.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał:

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXXVIII/222/13 w sprawie wyrażenia zgody na 
użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości  Wola Sękowa własności Gminy 
Bukowsko,
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. 

5. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwał.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji. 



Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 12 głosów „za” ).

AD. 2 

Pan Wójt Piotr Błażejowski przedstawił informację z prac bieżących Urzędu Gminy:

 odnośnie boiska sportowego w Bukowsku został wydłużony termin wykonania o 15 dni.  
Oczekujemy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim, są problemy 
z uzyskaniem środków, przekazanie środków z Urzędu Marszałkowskiego może być 
przesunięte na rok przyszły,

 
 została podpisana umowa na boisko przyszkolne w Nowotańcu, wykonawcą ma być 

Firma MULTISPORT z Katowic, podwykonawcą Pan Śnieżek z Jasienicy Rosielnej,
 sprawa wodociągu w Bukowsku – ujęcie w Karlikowie jest wielkością takie jak w 

Nagórzanach, ale jest 3-krotnie więcej wody, 
Po konsultacji z Panem Henrykiem Radożyckim złożony został wniosek o wydanie 
warunków technicznych do projektowania, jeszcze nie ma odpowiedzi w tej sprawie.
Odbyło się już kilka spotkań na ten temat. Wójt szczegółowo omówił sprawę 
wykorzystania ujęcia wody w Karlikowie do zasilenia ujęcia na Bukowicy.

 umowa o wynajem lokalu dla  Panów Figurów została podpisana, komin został 
wybudowany,

 została przeprowadzona  kontrola w zakresie podatku od nieruchomości – protokół 
znajduje się u P. Marii Bochnak ,

 informacja o umorzeniach podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w 
2012 r i 2013r,

 wpłynęło pismo ze STALI Sanok w sprawie sprzedaży udziałów – wyciągu w Karlikowie 
oraz w sprawie umorzenia odsetek od zaległości względem gminy. Dług wobec gminy 
zostanie uregulowany do końca 2013 roku.

 sprawa destruktu – będzie rozwożony i każda wioska dostanie,
 sprawa transportu na terenie gminy, Pan Wójt odczytał pismo dostarczone przez Pana 

Józefa Kosibę z Nadleśnictwa Lesko. Informacja na ten temat w Sekretariacie Urzędu.
 We wtorek godz.. 11.00 ma być podpisana umowa na udostępnienie pasa drogowego .

Wykonawca przyjedzie na odbiór drogi, którą ma pójść światłowód na Bukowicę.
Gmina ma mieć przygotowaną fakturę na 31 tys. zł do realizacji. Następne 31 tys. zł 
otrzymamy po zakończeniu robót.

 zakończony został audyt w oświacie, odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół w zakresie 
oceny i informacji ,

 Wójt nie widzi możliwości opracowania budżetu na przyszły rok wg otrzymanych 
wskaźników,

 są złożone wnioski m.in. na remont Domu Ludowego w Nowotańcu,
 informacja o przedszkolach oraz kosztach ich utrzymania,
 jako gmina  nie mamy problemów z likwidacją szkół. 

  



AD. 3 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie w składzie: 

1. P. Henryk Majka
2. P. Kazimierz Mazur
3. P. Marian Sołtys 

Przewodniczącym komisji został Pan Henryk Majka.

AD. 4 – 6 

Rozpatrzono wnioski Wójta o podjęcie uchwał.

1. Projekt uchwały Nr XL/227/13 w sprawie stawek podatku od nieruchomości omówił Pan 
Leon Myrdak.  Szczegółowo omówione zostały na posiedzeniach komisji. W razie 
wątpliwości wyjaśnień udzielić może Pani Bochnak obecna na sesji.

Pan Henryk Majka odczytał projekt uchwały, dyskusji nie podjęto.

Uchwała Nr XL/227/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości została podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.

2. Projekt uchwały Nr XL/228/13 w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
omówił Pan Przewodniczący Rady.

Pan Majka odczytał treść uchwały, dyskusji nie było, przystąpiono do głosowania

Uchwała Nr XL/228/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych została  podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.

3. Projekt uchwały Nr  XL/229/13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/222/13
przedstawił Pan Leon Myrdak. Uchwała ta jest uchylona na polecenie Wojewody, 
ponieważ jest niepotrzebna.

Uchwałę odczytał Pan Majka, dyskusji brak, poddano uchwałę pod głosowanie.

Uchwała Nr XL/229/13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/222/13 w sprawie 
wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Wola 
Sękowa własności Gminy Bukowsko została podjęta jednogłośnie, tj. 12 głosami 
„za”.

4. Projekt uchwały Nr XL/230/13 w sprawie zmian budżetowych omówiła Pani Skarbnik 
Urszula Rakoczy.



Treść uchwały odczytał Pan Henryk Majka, dyskusji nie podjęto.

Uchwała Nr XL/230/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r została 
podjęta jednogłośnie – 12 głosów „za”.

AD. 7 

W punkcie „Interpelacje i zapytania” głos zabrali:

P. Piotr Błażejowski  - Wójt

Wpłynęło pismo od Pani Myćki  - stomatologa z Nowotańca w sprawie zwolnienia z czynszu, 
w związku z przeprowadzonym przez nią remontem pomieszczeń. Chodzi o zwolnienie z 1/3 
kwoty kosztów remontu, tj. 8.300 zł.
Ponieważ zwolnienie wykracza ponad kwotę 1000 zł, wymaga to opinii Rady Gminy.

P. Leon Myrdak

Do tej pory każdy podmiot wykonujący usługi medyczne otrzymywał tego rodzaju pomoc.
Wyraził pozytywną opinię w tej sprawie, z zaznaczeniem, że więcej takich umorzeń nie będzie.

Stanowisko Rady Gminy jest następujące:  umarza się czynsz  jednorazowo na poziomie, 
jaki zaproponował Pan Wójt tj. w kwocie 8.300 zł 

Za wyrażonym  wyżej stanowiskiem głosowało 12 radnych.

P. Piotr Błażejowski – Wójt 

Przekazał informację w sprawie przetargu na odśnieżanie dróg. Stwierdził, że przetarg będzie 
powtórzony, ponieważ stawki zostały podniesione do kwoty ponad 200 zł/ 1 przejazd.
Są to kwoty bardzo wysokie i należy dokonać oceny całościowej.

P. Henryk Majka – radny

Podał stawki z 2012 r i obecnie oferowane.

P. Kazimierz Mazur 

Proponuje, by przedsiębiorcy, którzy wygrają przetarg i posiadają odpowiedni sprzęt odśnieżali 
drogi już przed 6.00 rano.

Pan Wójt 

Wzrastają koszty zimowego utrzymania dróg i musimy to ograniczyć. Nie może być tak, by dwa 
razy dziennie były drogi odśnieżane. Do 15 listopada sprawa zostanie rozwiązana, będzie 
zaznaczone w umowie, że dziennie będzie wykonywany jeden przejazd.



Ogłoszony zostanie przetarg w przyszłym tygodniu na wywóz nieczystości.
Od 1 lipca 2013 r usługi te wykonuje Pan Grządziel. Jeżeli są jakieś zastrzeżenia do jego pracy, 
należy zgłaszać do Wójta. Jednocześnie zaznaczył, że do chwili obecnej nie było żadnych skarg. 
Jedyna uwaga dotyczy nie utrzymania porządku na wysypisku śmieci.
W miesiącu grudniu  należy zrobić analizę kosztów wywozu nieczystości, kanalizacji i wody.

Dodał jeszcze, że Pan Grządziel chce z nami współpracować  i zawrzeć porozumienie na 
zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, na bazie naszego wysypiska.

Wójt wyjaśnił, że wysypisko śmieci jest wydzierżawione na czas obowiązywania umowy.
Kalkulację kosztów i ewentualną obniżkę, czy podwyżkę będzie można ustalić dopiero po 
przetargu.

P. Jan Hołomek 

Ma zastrzeżenia do tego, że na drodze wojewódzkiej robione są pobocza, a rów zapełniony 
równo z drogą. Przy opadach, woda leje się drogą.

P. Tadeusz Gliściak 

Jeżeli myślimy o kanalizacji, to trzeba myśleć również o projekcie na wodę. Były na ten cel 
planowane środki.

P. Maria Kowalczyk

Poruszyła sprawę wody w Bukowsku. Stwierdziła, że jeżeli nie będzie liczników, to zawsze 
będzie brakować wody . Gdyby po stronie Nowotańca nie było liczników, sytuacja z wodą 
byłaby taka sama, jak w Bukowsku.

P. Leon Myrdak

W nawiązaniu do wypowiedzi Pani Kowalczyk stwierdził, że w Bukowsku działa Spółka Wodna 
i nie można wypowiadać się na ten temat.

P. Stanisław Maczużak

Proponuje, by odśnieżać tylko drogi utwardzone, bo nieutwardzone są niszczone podczas 
odśnieżania i mieszkańcy mają o to pretensje.

P. Leon Myrdak 

Stwierdził, że przy drogach nieutwardzonych też mieszkają ludzie.



P. Wójt

Musimy podejść do pewnych rzeczy racjonalnie i z niektórych rzeczy musimy zrezygnować.
Mija 3 lata kadencji Rady Gminy i należy zapytać, ile wniosków zostało zrealizowanych. 
Przyszły rok i przyszła kadencja nie będzie już tak wyglądać, patrząc na możliwości finansowe. 
Należy też przyznać, że ludzi przyzwyczailiśmy do dobrego. Podał przykład oświetlenia 
ulicznego, gdzie w całej gminie świeci się ok. 600 lamp, a w mieście Sanoku oświetla się tylko 
jedną stronę. 

AD. 8 

W „Wolnych wnioskach” jako pierwszy zabrał głos Pan Jan Orybkiewicz – sołtys wsi 
Nagórzany.
Poruszył sprawę odśnieżania chodników, oraz stwierdził, iż nie wszystkie drogi ujęte są do 
posypywania.

Odpowiedział Pan Wójt, iż nie wszystkie kategorie dróg ujęte są w planie.

Pan Henryk Majka dodał, że były ujęte drogi usytuowane na wzniesieniach.

Pan Tadeusz Glisciak  zapytał, kto wygrał przetarg na odśnieżanie drogi powiatowej.

Wójt udzielił odpowiedzi, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Sanoku będzie 
wykonywało usługi na tej drodze.

Pan Marian Sołtys wystąpił z wnioskiem o przyspieszenie świecenia ulicznego o 10 min. 
dla ludzi idących do autobusu na  godz. 5.50.

Wójt zaproponował załatwić opóźnienie odjazdu autobusu.

Pan Stanisław Krzywiński   zwrócił się do Wójta z pytaniem, co z barierkami na most 
w Tokarni.

Wójt odpowiedział, że w przyszłym tygodniu temat będzie załatwiony pozytywnie.

AD. 10

W związku z wyczerpaniem porządku obrad   Przewodniczący Rady Gminy Pan Leon Myrdak 
zamknął XL Sesję Rady Gminy w Bukowsku.


