
P R O T O K Ó Ł  NR XLII/14

z obrad XLII Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 3 stycznia 2014 r.

Obrady XLII sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do  9.35.

W sesji uczestniczyli radni zgodnie z załączoną listą 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

Lista obecności w/w osób jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Otwarcia sesji dokonał Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy, witając 
wszystkich zebranych.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji bierze udział 15 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił porządek obrad, dodając dwie uchwały: w sprawie kryterium 
dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za odpady komunalne. 

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta w okresie między sesjami.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał:

 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,



 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/13 w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z sal i świetlic w obiektach 
użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Bukowsko,

 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 
2020,

 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

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

Porządek obrad przyjęto bez uwag – jednogłośnie.

AD. 3 

Wójt Gminy Pan Piotr Błażejowski przedstawił informację z pracy Urzędu 
w okresie między sesjami.:

 sprawa odbioru części boiska wielofunkcyjnego przewidzianego do realizacji 
w Nowotańcu,

 trwają prace przy remoncie sanitariatów w szkole w Pobiednie,
 odbiór płyty boiska sportowego w Bukowsku,
 odbył się przetarg na odśnieżanie, zostały podpisane umowy z oferentami,
 złożony został wniosek płatniczy na place zabaw,
 jest rozstrzygany przetarg na wywóz nieczystości na terenie gminy, złożono 

3 oferty. Komisja dokonała przeglądu ofert i sporządziła protokół. Z trzech 
ofert została dopuszczona jedna. Oferta Pana Adamskiego i Pana Grządziela 
zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały kryterium. Wszystkie wymogi 
spełniła natomiast oferta firmy REMONTIS i prawdopodobnie zostanie 
podpisana umowa.

 Wójt podjął decyzję o zabraniu koszy na odpady segregowane, jednak po 
ostatnich konsultacjach kosze zostaną zwrócone do miejsc, gdzie były 
wcześniej i będą uzupełniane po otrzymaniu środków z Urzędu 
Marszałkowskiego.

 planuje się zakup samochodu do opróżniania pojemników na śmieci.



 sprawa złożenia nowej deklaracji na wywóz nieczystości.

AD. 4 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie w składzie:

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

Przewodniczącym  komisji został wybrany Pan Henryk Majka.

AD. 5-7

Wójt zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy o podjęcie uchwał, które zostały 
kolejno omówione.

1.  Projekt uchwały Nr XLII/236/14  dotyczy  wyboru metody ustalania opłat   za 
gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek . Pan Przewodniczący stwierdził, 
że stawki były przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji oraz spotkaniu 
sołtysów. Proponowane stawki to : 6 zł za odpady segregowane i 12 zł za nie 
segregowane.
Stanowisko  ustalone na posiedzeniu zostało podtrzymane.

Na sesję przybyła Pani Maria Bochnak – kierownik referatu podatków i opłat 
lokalnych w celu udzielenia wyjaśnień.

Pan Henryk Majka odczytał projekt uchwały, dyskusji nie podjęto.

Uchwała Nr XLII/236/14 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty została 
podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

2.  Projekt uchwały Nr XLII/237/14 dotyczy zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
opłat za korzystanie z sal i świetlic. Pan Przewodniczący zwrócił się do sołtysów, 
że jeszcze przed podjęciem uchwały można dokonać ewentualnych zmian.

Projekt uchwały odczytał Pan Majka. 



Podczas dyskusji zmiany w opłatach zgłosili:

Pan  Andrzej Kołodziej – sołtys wsi Pobiedno zmienił stawkę 700 zł na 800 zł, 
natomiast sołtys wsi Wola Sękowa Pan Marian Sołtys ustalił opłatę dla swoich 
mieszkańców w wysokości 160 zł, a dla obcych 250 zł.

Pan Wójt dodał, iż są przypadki, kiedy salę należy udostępnić nieodpłatnie.

Pan Stanisław Krzywiński sołtys wsi Tokarnia zadał pytanie, czy w przypadku, 
kiedy budynek nie jest oddany do użytku, może do wynająć.

Odpowiedział Pan Wójt, że w takim przypadku nie ma możliwości wynajęcia 
pomieszczeń.

Uchwała Nr XLII/237/14  w sprawie zmiany uchwały 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 – 15 głosów „za”.

3.  Projekt uchwały Nr XLII/238/14 w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania omówił Pan Piotr 
Błażejowski – Wójt, który poinformował, ze wchodzi nowy program i aby go 
realizować gminy muszą zadeklarować pewne kwoty ze swojej strony. 
Urząd Wojewódzki zwrócił się z pismem o jak najszybsze  podjęcie uchwały w tej 
sprawie .

Pan Henryk Majka odczytał treść niniejszej uchwały, dyskusji brak.

Uchwała Nr XLII/238/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania 
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020 została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

4. Projekt uchwały Nr XLII/239/14 dotyczy wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za odpady komunalne.

Pani Maria Bochnak omówiła poszczególne rubryki deklaracji, oraz wyjaśniła 
w związku z wcześniejszą propozycją, że nie można przyporządkować terminów 
płatności za śmieci z terminami płatności podatków.



Pani Maria Kowalczyk  zaproponowała, by zwrócić uwagę na rodziny 
wielodzietne i rodziny posiadające ponad 4 osoby następne zwolnić z opłat.

Pan Leon Myrdak w nawiązaniu do  wypowiedzi Pani Kowalczyk stwierdził, 
że mamy dużo studentów, którzy są zwolnieni z opłaty za  śmieci.  Nie stać nas na 
inne zwolnienia.

Pan Wójt poinformował, ze jeżeli są jakieś szczególne przypadki, to można 
udzielić zwolnienia z tych opłat.

Pan Tadeusz Glisciak zapytał jaka jest ściągalność, bo twierdzi, że są tacy, którzy 
nie płacą cały czas.

Odpowiedzi udzieliła Pani Maria Bochnak informując, że na wszystkie zaległości 
powstałe po dniu 1 lipca 2013 r  zostały wysłane upomnienia do wszystkich 
miejscowości. Razem wysłano 197 upomnień. Po upomnieniach będą wysyłane 
tytuły wykonawcze.

Pan Dominik Wyciszkiewicz zapytał, jakie są zaległości na dzień dzisiejszy.

Odpowiedzi udzieliła Pani Maria Bochnak, że od 1 lipca zaległości wynoszą 
70 tys. zł.

Pan Jan Hołomek   zapytał,   co należy zaznaczać w deklaracji, czy „złożenie 
deklaracji”, czy „zmianę deklaracji”.

Wyjaśniła Pani Bochnak, że zaznaczyć należy „zmianę deklaracji”.
Jak uchwała wejdzie w życie, to mieszkańcy będą o tym powiadomieni.

Pan Stanisław Krzywiński – zapytał, co będzie z domami, gdzie mieszka 3 
rodziny, a nie zgadzają się ze sobą.

Pani Bochnak odpowiedziała, że współwłaściciele domu będą składać deklaracje.

Pan Jan Hołomek zapytał, jak będzie w przypadku lokatora.

Pani Bochnak – lokator ma umowę najmu z właścicielem nieruchomości.

Pan Henryk Majka odczytał treść uchwały, dalszej dyskusji nie było.



Uchwała Nr XLII/239/14 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za” 

AD. 8 – 9 

Na wstępie Pan Przewodniczący poruszył sprawę wywieszania protokołów 
w BIP-ie. Ostatni protokół wywieszono w miesiącu czerwcu. 
Pani Sekretarz Henryka Grochoła sprawdzi i wyjaśni tę sprawę.

Pan Leon Myrdak złożył wniosek, który wyszedł od części radnych w sprawie 
zorganizowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej w celu dokonania oceny 
gospodarowania odpadami w 2013 r oraz w zakresie inwestycji.

Wniosek powyższy poddano pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie.

Pan Leon Myrdak zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
P. Stanisława Pitucha o ustalenie terminu i tematyki posiedzenia oraz 
o udostępnienie materiałów.

Następnie głos zabrał sołtys wsi Bukowsko Pan Jerzy Rakoczy – na prośbę 
mieszkańców dokończyć chodnik koło szkoły bo są problemy z przejściem.
Poruszył również sprawę zbierania śmieci po weselach.

Pan Wójt odpowiedział, iż zostanie to uzgodnione.

Pani Maria Kowalczyk – należy ująć chodnik w Nagórzanach w budżecie 
na 2014 r

Pan Jarosław Adamski – wnioskuje o rozpoczęcie budowy kanalizacji w tych 
miejscowościach, gdzie są zamknięte projekty.
Poza tym zgłasza, iż niektóre nowe drogi są już naruszone i podlegają reklamacji. 
Wg niego są wadliwie zrobione. Plac w Pobiednie należałoby poprawić.

Pan Jan Hołomek – zapytał, na jakim etapie jest sprawa zasilenia wodociągu 
Bukowsko i Wola Piotrowa z Karlikowa.



Pan Wójt poinformował, że złożony jest wniosek do Agencji Nieruchomości 
Rolnej 
w tej sprawie. Obecnie  trwa wycena. Agencja  chce wyremontować i dopiero 
wówczas nam przekazać kanalizację i wodociąg.

Pan Wójt w najbliższym czasie będzie w Agencji i dopiero wtedy będzie 
dysponował pełną informacją, o czym poinformuje radę.
Dodał, że złożony został wniosek do powiatu na realizację kanalizacji w 
miejscowościach Pobiedno, Wolica, Bukowsko. Obecnie trwa procedura wydania 
pozwolenia.
Odnośnie wodociągu wydane warunki techniczne, jakie należy spełnić, by pobierać 
wodę z Sanoka. Do połowy lutego będzie ogłoszony przetarg.

Pan Tadeusz Glisciak zapytał, ile trwa procedura przetargowa.

Pan Wójt odpowiedział, że do pół roku.

Pan Henryk Majka – rozchwiany jest chodnik w Nowotańcu od strony stadionu 
do Pana Kowalczyka. Wykonawcą był Pan Józef Duduś. Jest to ostatni dzwonek, 
by  to poprawić.

Pan Jarosław Adamski –jeżeli mamy się podłączać do Sanoka, to proponuje 
najpierw wystąpić o warunki dla Pobiedna o kanalizację i wodociąg. 
Należy przyśpieszyć tę sprawę. 

Pan Marcin Gorzkowski zapytał, jaka jest cena 1 m3 wody w Sanoku.

Pan Wójt udzielił informacji, iż cena ta wynosi 7 zł/1 m3 plus abonament.

Pan Andrzej Kołodziej – sołtys wsi Pobiedno poruszył problem sprzątania Sali po 
weselach.

Pan Wójt  wyjaśnił, że sami muszą rozwiązać ten problem, należy spisać umowę 
o dzieło.

Pan Wojciech Ambicki – są złożone mosty w SKR Bukowsko, zapytał, czy jest 
możliwość ich usytuowania koło Pana Grzesia i do Pana Łuszcza.

Pan Wójt Błażejowski odpowiedział, że jest to kwestia pieniędzy. Zapewnił, iż 
będzie to zrobione , tylko rozłożone w czasie.



Poinformował radnych, że w tej chwili szykuje się 3 osoby do Domu Opieki 
Społecznej i będzie nas to kosztowało około 8 tys zł miesięcznie. Są to : Kazimierz 
Wojciechowski z Pobiedna, Pani Barbara Szafran, która ma stały meldunek w Woli 
Piotrowej i Wanda Kindlarska z Nagórzan.

Pan Jan Hołomek – Pani Szafran dom sprzedała i powinna być  automatycznie 
wymeldowana.

Nie mogła być wymeldowana – stwierdził Pan Wójt. Liczy się ostatni meldunek 
na stałe.

Pani Maria Kowalczyk poruszyła sprawę mostu dla Pani Teresy Koźmy.

W odpowiedzi Pan Wójt udzielił informacji, że Pan Andrzej Zawiślan  zgodził się 
wykonać most za 20 tys. zł
Na propozycję wykonania mostu nie zgodziła się P. Koźma. 
Ostatnio Wójt rozmawiał z P. Koźma i jej mężem, którzy stwierdzili, że będą 
chcieli odkupić dojazd.

Pan Tadeusz Gliściak  stwierdził, że w mieszkaniu Młynarczyków , które zostało 
dla nich załatwione w Wolicy, źle się dzieje. Często bywa tam policja.

Pan Wójt prosił o zgłoszenie tego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Pan Zbigniew Jakubowski zapytał, jak wygląda sprawa Drybały.

Pan Wójt skierował P. Jakubowskiego o informację do Pani Danuty Piszczyńskiej.

Pan Stanisław Konik zapytał, jak się ma sprawa Bończaków.

Pani Sekretarz Henryka Grochoła poinformowała, iż w ostatnim czasie Pan 
Robert Bończak złożył  ustnie do protokołu dwie skargi na pracowników, oraz 
wniosek 
o wznowienie postępowania.

Wójt Błażejowski dodał, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało 
decyzję Wójta w mocy. W tej chwili sprawy toczą się poza Urzędem Gminy.



AD. 10

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

 
 


