
P R O T O K Ó Ł  NR XLIII/14

z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 29 stycznia 2014 r.

Obrady XLIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 10.20.

W sesji uczestniczyli radni zgodnie z załączoną do protokołu 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
5. Radny Powiatu – P. Robert Pieszczoch.

Listy wyżej wymienionych 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 13 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który przedstawiał 
się następująco: 

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr XLI,  XLII.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Projekt Uchwały Budżetowej.
5. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał w sprawie:

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko,
 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w 

miejscowości Bukowsko,



 wystąpienia z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa o nieodpłatne przekazanie na własność gminy Bukowsko 
nieruchomości  położonych w miejscowości Karlików,

 uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bukowsko na rok 2014,
 deklaracji gotowości współfinansowania inwestycji „Przebudowa 

drogi powiatowej Sanok-Bukowsko” prowadzonej przez Powiat 
Sanocki.

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

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

AD. 2 

Protokoły z poprzednich sesji o numerach XLI/14 i XLII/14 zostały przyjęte bez 
uwag. Za przyjęciem protokołów głosowało 13 radnych.

AD. 3.

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie w składzie:

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

Na przewodniczącego komisji wybrano Pana Henryka Majkę.

AD. 4-7

Przystąpiono do procedury podjęcia uchwał.
Jako pierwsza została omówiona uchwała budżetowa. Pani Skarbnik Urszula 
Rakoczy przedstawiła kwoty po stronie dochodów i wydatków oraz deficyt 
budżetowy.
Zmiany omówione na posiedzeniach komisji zostały wprowadzone do projektu 
uchwały budżetowej. 



Następnie Pani Skarbnik odczytała uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:

 Nr IX/33/2013 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Bukowsko 
na 2014 r,

 Nr IX/93/13 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy 
Bukowsko na 2014 r,

 Nr IX/32/2013 w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Bukowsko.

Wszystkie opinie są pozytywne.

Opinię Komisji Rewizyjnej odczytał Pan Henryk Majka – jest załącznikiem do 
protokołu.

Pan Leon Myrdak otworzył dyskusję na temat projektu uchwały budżetowej na 
2014 rok.

Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał  radny Pan Jarosław Adamski.
Jest przeciwny temu budżetowi. Bardzo ładnie to wygląda, ale nie ma żadnego 
planu oszczędzania. Wnioskuje, by na dzisiejszej sesji nie uchwalać tego budżetu.
Dodał, że nic się nie robi ,cały czas daje się tylko przyzwolenie na różne rzeczy.
Zapytał Pani Skarbnik ile jest obecnie kredytu.

4,5 mln zł – odpowiedziała Pani Urszula Rakoczy.

W dalszej wypowiedzi Pan Adamski proponuje zebrać się jeszcze raz i w dniu 
dzisiejszym nie uchwalać tego budżetu.

Pan Przewodniczący Leon Myrdak stwierdził, iż ma  inny pogląd na te sprawy 
i nie zgadza się z tym , że nic się nie robi. Wszyscy o tym wiedzą  i prosi o 
konkretne działania.

Dalej Pan Adamski twierdzi, że nie miały  być przyjmowane nowe osoby 
w urzędzie, oświacie, a są i są to koszty stałe.

Pan Leon Myrdak odniósł się do wypowiedzi radnego. To nie jest wina wójta, 
pracowników czy radnych, koszty są coraz większe a dochody coraz mniejsze.



Polityka państwa obecnie nie sprzyja oświacie i w tym momencie wspólnie należy 
rozwiązywać te problemy, bo od tego jesteśmy.

Według Pana Adamskiego można tak porządzić jeszcze 2-3 lata. W szkołach jest 
700 dzieci, a 100 nauczycieli. Jest przerost etatów w szkołach. Prosi, by wszyscy to 
przemyśleli. 

Pan Wójt Piotr Błażejowski – nie mówmy, że nic nie zostało zrobione, bo to jest 
nieprawda.

Radny  Adamski stwierdził, że większość rzeczy jest zrobionych z funduszy. Dla 
firm i przedsiębiorstw nic nie zostało zrobione. Pewne rzeczy są odsuwane na bok.

Pan Przewodniczący – można by zrobić więcej, lecz ograniczeni jesteśmy 
wskaźnikami.

Zakończono dyskusję na temat projektu uchwały i przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XLIII/240/14 Uchwała Budżetowa Gminy Bukowsko na rok 2014 
została podjęta 11 głosami „za” i 2 „przeciw”.  

2. Projekt uchwały Nr XLIII/241/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
omówiła Pani Skarbnik . Jest to konsekwencja przyjętego budżetu i wskaźników 
rozpisanych na kolejne lata do 2025r. 

Dyskusji brak, Pan Henryk Majka odczytał treść uchwały.

Uchwała Nr XLIII/241/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko została podjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym” .

Na tym zakończona została procedura uchwalenia budżetu.
W dalszej części sesji omówione zostały kolejne projekty uchwał.

3. Projekt uchwały Nr XLIII/242/14 omówił Pan Leon Myrdak, Pan Wójt 
uzupełnił, iż rozwiąże się problem dojazdu do pól w górnym końcu Bukowska.
Odbyło się w tej sprawie spotkanie zainteresowanych osób w Urzędzie Gminy
( P. Kutiak Piotr i Jan, Klepczyk Jan ).

Dyskusji nie było, Pan Majka odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania.



Uchwała Nr XLIII/242/14 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 
nieruchomości położonej w miejscowości Bukowsko została podjęta 
jednogłośnie – 13 głosów „za”.

4. Projekt uchwały Nr XLIII/243/14  był omawiany już wielokrotnie , dotyczy 
przekazania przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz gminy 
wodociągu w Karlikowie.

Odczytano treść uchwały i poddano projekt pod głosowanie.

Uchwała Nr XLIII/243/14 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie na własność 
gminy Bukowsko nieruchomości położonych w miejscowości Karlików została 
podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.

5. Projekt uchwały Nr XLIII/244/14 omówił Pan Leon Myrdak. Dotyczy planu 
pracy Rady Gminy Bukowsko na 2014 r.

Pan Henryk Majka odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania.

Uchwała Nr XLIII/244/14 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy 
Bukowsko na rok 2014 została podjęta jednogłośnie – 13 g  „za”.

6. Projekt uchwały Nr XLIII/245/14 dotyczy deklaracji współfinansowania 
inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Sanok – Bukowsko” prowadzonej przez 
powiat sanocki.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż środki zostaną przekazane z chwilą rozpoczęcia 
prac inwestycyjnych. Jest to uchwała intencyjna, która po uchwaleniu zostanie 
przesłana do Starostwa.

Pan Jerzy Rakoczy – sołtys wsi Bukowsko zapytał, czy będzie wyremontowana 
już cała droga Sanok –Bukowsko i czy będą wykonane przepusty i czyszczenie 
rowów.

Pan Myrdak Leon potwierdził wykonanie całej drogi, natomiast nie ma wiedzy 
odnośnie przepustów i czyszczenia rowów.

Pan Stanisław Konik zapytał, czy jest coś wspomniane o drodze do Dudyniec.



Pan Leon Myrdak odpowiedział, że jest to w gestii powiatu.

Pan Stanisław Maczużak stwierdził, że droga w Zboiskach jest również nie 
zrobiona.

Pan Henryk Majka zapytał, czy jest już zrobiony kosztorys.

Pan Myrdak odpowiedział, że jeszcze nie. Wójt  wyjaśnił, że jest wykonany 
fragment dokumentacji dotyczący chodnika w Pobiednie.

Pan Tadeusz Gliściak poinformował, że w Wolicy nie skończone są rowy. 
Przepusty zostały wykonane, ale koszty zakupu kręgów pokrywali właściciele.

Po dyskusji Pan Henryk Majka odczytał projekt uchwały i podjęto głosowanie.

Uchwała Nr XLIII/245/14 w sprawie deklaracji gotowości współfinansowania 
inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Sanok – Bukowsko” prowadzonej 
przez Powiat Sanocki została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.

Na tym zakończono tryb podejmowania uchwał.  Przewodniczący Rady Pan 
Leon Myrdak ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

AD. 8

Po przerwie na sesję przybył Pan Robert Pieszczoch – radny powiatu, oraz 
pracownicy urzędu – P. Maria Bochnak i P. Robert Milczanowski.

Pan Leon Myrdak poinformował, iż w tym punkcie Pan Wojt przedstawi sprawy 
bieżące, oraz omówiona zostanie sprawa deklaracji na  odpady, sposób 
rozprowadzania nowych deklaracji, sprawa kodów i worków.

Głos zabrał Pan Robert Pieszczoch, przedstawiając krótką informację na temat :

 udziału Gminy Bukowsko w finansowaniu remontu drogi Sanok – 
Bukowsko,

 w miesiącu grudniu został uchwalony budżet powiatu,
 cały czas trwają starania o drogę w Dudyńcach,
 planowany remont jednego mostu na terenie gminy, oraz dokończenie dwóch 

ciągów chodnikowych,



 wystąpił problem ze szkołami – jedna szkoła musi by/c zlikwidowana 
     w Sanoku,
 oddano nowy oddział neurologii w Szpitalu w Sanoku.

Po przedstawieniu informacji Pan Pieszczoch pogratulował uchwalenia budżetu na 
obecnej sesji Rady Gminy.

Następnie głos zabrała Pani Maria Kowalczyk, pytając, czy starostwo myśli 
o remoncie mostów na drodze Pisarowce – Nadolany, ponieważ są w bardzo złym 
stanie.

Odpowiedzi udzielił Pan Robert Pieszczoch – przez 7 lat dzięki różnym staraniom 
zostały zrobione mosty i drogi, które były w opłakanym stanie. Most jest 
inwestycją bardzo drogą ( około 5 mln zł)
Udział gminy w tych inwestycjach wyniósł do tej pory 550 tys. zł.

Pan Jarosław Adamski zapytał, co Pan Pieszczoch miał  na myśli „2 ciągi 
chodnikowe”.

Chodzi o  chodniki w miejscowości Pobiedno i Nadolany – odpowiedział Pan 
Robert Pieszczoch.

Pan Stanisław Maczużak – zgłaszał już kilka razy wykonanie prac 
pogwarancyjnych na drogach oraz wykonanie zajazdu. Prosi o naprawę, ponieważ 
może minąć termin gwarancji.

Pan Pieszczoch zapewnił, iż będzie to zrobione.

Pani Maria Kowalczyk zapytała, czy powiat nie mógł by pomóc w sprawie 
wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Nagórzanach.
Dodała, że samochody z drewnem i tzw. łódki bardzo niszczą drogę.

Pan Pieszczoch stwierdził, iż jest to droga wojewódzka, ale można by się w tej 
sprawie dogadać, musiałby w tym przypadku być 50 % wkład.

Pan Robert Pieszczoch stwierdził, że dwa razy zaangażował się w sprawie łódek, 
ale Policja zatrzymywała tylko rolników a nie samochody. Więcej nie będzie się 
w tę sprawę angażował.



Pan Jan Hołomek dodał, że Policja łapie samochody wiozące do rolników 
wysłodki i daje mandaty.

Po tej dyskusji Wójt poprosił Panią Marię Bochnak – kierownika referatu ds. 
podatków i opłat lokalnych  o omówienie deklaracji w sprawie odpadów.
Po  omówieniu Pani Bochnak zaproponowała, by zorganizować zbiórkę opłat 
w poszczególnych miejscowościach . Podała propozycje terminów zbiórki opłat 
Pracownicy referatu pomogliby  wypełnić mieszkańcom deklaracje.

Kwestię worków na śmieci oraz kodów omówił Pan Robert Milczanowski – 
kierownik referatu. Każdy mieszkaniec otrzyma pewną ilość kodów, komu braknie 
kodów, otrzyma je w Urzędzie Gminy . Jest możliwość podania kodów przez 
sołtysa wsi.

Pan Milczanowski zaznaczył, iż obowiązkiem gminy jest zapewnienie odbioru 
odpadów komunalnych.
W piątek odbędzie się spotkanie z Prezesem Firmy REMONDIS,  wówczas będzie 
więcej informacji  z terenu na ten temat. 

Pan Stanisław Konik  poinformował , że w Dudyńcach są tacy, co od początku nie 
płacą za śmieci, a są od nich odbierane.

Pan Jarosław Adamski nawiązał do powyższej wypowiedzi i stwierdził, że może 
kogoś nie stać na zapłacenie .
Odnośnie worków, proponuje dać ludziom tyle worków, ile otrzymywali 
wcześniej.

Pan Jerzy Rakoczy proponuje, żeby sołtys miał w swojej dyspozycji worki, 
w razie, gdy komuś braknie.

Pan Wójt potwierdził propozycję Pana sołtysa Rakoczego i sam zaproponował, że 
worki mogłyby być w sklepach. Wówczas, gdy mieszkaniec będzie miał kod, to 
otrzyma worki, w przeciwnym wypadku  nie otrzyma .

Pan Leon Myrdak    stwierdził, że sprawę worków uzgodni się na piątkowym 
spotkaniu z firmą obsługującą naszą gminę.

Pan Jan Hołomek – kiedyś ustalony był limit worków na osobę,  brało się je od 
sołtysa, a jeżeli komuś zabrakło, to kupował worki w Urzędzie Gminy po wyższej 
cenie 4,50 zł / worek.



Pan Marian Sołtys zapytał, co z kodami na remizę i dom ludowy.

Pan Robert Milczanowski wyjaśnił, że instytucje i podmioty gospodarcze muszą 
mieć podpisaną umowę. Dotyczy to również gminy. Problem ten trzeba rozwiązać 
na spotkaniu w piątek. Ustalone zostaną również terminy wywozu śmieci.
Dodał, że nikt nie chce podpisać umowy z przedsiębiorcami i instytucjami.

Pan Wójt jeszcze raz podkreślił, że my jako gmina musimy zorganizować odbiór 
odpadów, a nie ich zbieranie.

Pan Milczanowski poinformował jeszcze o konieczności podjęcia dwóch uchwał 
w zakresie odpadów, oraz o tym, że Firma Remondis ma zapewnić każdemu 
harmonogram odbioru odpadów.

Pan Marian Sołtys zapytał, co ze śmieciami z przystanków, czy firma zabierze te 
śmieci, jeżeli zostaną wystawione.

Pan Wójt odpowiedział twierdząco.

Pan Jerzy Rakoczy zapytał, czy można zakupić kosze na przystanki, bo stare są 
już zniszczone. 

W odpowiedzi Pan Leon Myrdak stwierdził, że kwestie , które były ważne zostały 
omówione,  a reszta problemów zostanie omówiona na spotkaniu.

W punkcie tym Wójt przedstawił informację na temat wyciągu narciarskiego 
w Karlikowie  i zasady  korzystania z wyciągu przez dzieci z naszej gminy. 
Odczytał również pismo, które zostało wysłane w tej sprawie do właściciela 
wyciągu.

Dalej głos zabrał Pan Tadeusz Gliściak w sprawie dróg rekultywacyjnych. 
Proponuje ująć drogi tak, jak było ustalone dawniej. Pyta, dlaczego droga w 
Wolicy teraz odpada.

Pan Jan Hołomek popiera wniosek Pana Gliściaka. W Woli Piotrowej jest do 
zrobienia 400 m drogi.
Do tej pory Wola Piotrowa ze środków rekultywacji nie skorzystała ani złotówki.



Pan Leon Myrdak twierdzi, że jest wiele dróg  do zrobienia, ale trzeba brać pod 
uwagę, ilu rolników z danej drogi korzysta. Pan Stanisław Krzywiński – sołtys wsi 
Tokarnia składał kilkakrotnie wniosek w sprawie drogi, którą należałoby zrobić.

Pan Krzywiński oświadczył, że droga ta jest zgłaszana od 1998 r. Z drogi korzysta 
około 10 rolników, którzy posiadają gospodarstwa  po 3 – 4 ha.
Po raz kolejny prosi o remont tej drogi ( ok. 550 m ).

Pan Wójt poinformował, iż był na spotkaniu w tej sprawie z Wicemarszałkiem.
Na realizację tego zadania gmina musi zabezpieczyć 20 % kosztów.
Do wykonania remontu w ramach środków rekultywacji wytypowane są 4 drogi: 

 w Nowotańcu,
 w Wolicy
 w Tokarni
 w Woli Piotrowej.

Ad. 10 

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


