
PROTOKÓŁ  NR XLV/2014

z obrad Sesji Rady Gminy Bukowsko
odbytej w dniu 28 marca 2014 r.

Obrady  XLV Sesji  Rady  Gminy  Bukowsko  odbywały  się  w sali  narad Urzędu 
Gminy w godzinach od 8.00 do 10.00.

W sesji uczestniczyli radni wg załączonej do protokołu listy 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. Sołtysi wsi.

Listy obecności w/w są załącznikami do protokołu.

Otwarcia sesji dokonał Pan Leon Myrdak – Przewodniczący Rady Gminy, witając 
wszystkich zebranych.
Na podstawie listy obecności stwierdził,  iż w sesji  bierze udział 14 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołów XLIII ; XLIV z poprzednich sesji.
3. Informacja Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie między sesjami.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wnioski Wójta o podjęcie uchwał: 

 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  Gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki,

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
6. Dyskusja .
7. Podjęcie uchwał.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.



10.Zamknięcie obrad sesji.

Do  proponowanego  porządku  obrad  uwag  nie  wniesiono,  porządek  przyjęto 
jednogłośnie.

Pan Przewodniczący wyjaśnił przyczynę zmiany terminu sesji. Powodem tego była 
zmiana ustawy o funduszu sołeckim.

W tym czasie na sesję przybył radny Pan Marcin Gorzkowski.

Ad. 2 

Protokoły z poprzednich sesji Nr XLIII i XLIV przyjęto bez uwag jednogłośnie – 
15 głosów „za”.

AD. 3 

Wójt przedstawił informację o pracy Urzędu, jak niżej: 

     > 12 marca odwiedził gminę Pan Tadeusz Pióro, który reprezentuje nas 
          w Sejmiku Samorządowym  Woj. Podkarpackiego. Zwiedził teren gminy,
          zapoznał się z potrzebami występującymi w gminie.   .

 Wykonany został most koło Pana Jana Grzesia w Bukowsku.
 Trwa odbiór  łazienek  w szkole  w Pobiednie,  są  duże  zastrzeżenia  co  do 

jakości wykonania. Z tego powodu przesuwa się termin odbioru.
 Remont  mostu  na  „Sanoczkach”  w  Bukowsku,  który  zagraża 

bezpieczeństwu, szczególnie, gdy jeżdżą duże samochody.
 W  Nowotańcu  odbyło  się  spotkanie  na  temat  dokończenia  boiska 

sportowego.
 Złożony został wniosek na modernizację biblioteki w Nowotańcu ( elewacja 

budynku – cały zakres ).
 Podpisana  została  umowa  z  Ministerstwem  Kultury    na     Bukowskie 

Prezentacje Folkloru Młodych ( 25 tys. zł ).
 Podpisanie umowy na trzy zadania w MON-ie  ( strzelanie, Dzień Wojska 

Polskiego, 11 listopada ).
 Złożone zostały 2 wnioski na 4 mosty.
 Rozpatrzono  pismo  na  modernizację  rynku  w  Bukowsku  (EFRWP). 

Chcielibyśmy  go  przebudować,  by  stał  się  przyjazny  dzieciom,  a  nie 
pijącym.



 Cały  czas  rozpatrywany  jest  problem  wody.  W   dniu  dzisiejszym  jest 
zorganizowane spotkanie z projektantem.

 Sprawa rozdziału 0,4 % rezerwy oświatowej.
 Ogłoszono przetarg na przebudowę części drogi koło P. Ryszarda Łuszcza.
 Sprawa chodników.
 Oczekujemy na informację w sprawie remontu drogi Bukowsko – Sanok.
 Trwają prace projektowe na remont odcinka drogi w Woli Piotrowej.
 Zwiększenie subwencji oświatowej o 207 tys. zł.

AD. 4 

Komisja Uchwał i Wniosków została powołana jednogłośnie ( 15 głosów „za” )
w następującym składzie: 

1. P. Henryk Majka
2. P. Marian Sołtys
3. P. Jan Hołomek

Przewodniczącym komisji został Pan Henryk Majka. 

AD. 5-7 

Rozpoczęto procedurę podjęcia uchwał.

1. Projekt  uchwały  Nr  XLV/247/14  dotyczy  wyodrębnienia  w  budżecie  gminy 
funduszu  sołeckiego.  Wyjaśnień  w tej  kwestii  udzielili:  Pan Leon Myrdak oraz 
Wójt Gminy.

Treść uchwały odczytał Pan Henryk Majka .
W ramach dyskusji Wójt wyjaśnił jeszcze zasady tworzenia funduszu sołeckiego.

Uchwała  Nr  XLV/247/14  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w 
budżecie  Gminy  środków  stanowiących  fundusz  sołecki  została  podjęta 
jednogłośnie – 15 głosów „za”.

2. Projekt uchwały Nr XLV/248/14 dotyczy zmian w uchwale budżetowej.
Pan Wójt poinformował, iż  są to same zwiększenia na ogólną kwotę 319.191,14 zł 
szczegółowo przedstawione w projekcie uchwały,



Pan  Henryk  Majka  odczytał  projekt  uchwały,  dyskusji  brak,  przystąpiono  do 
głosowania. 

Uchwała Nr XLV/248/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r 
została podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.

Na tym zakończono procedurę podjęcia uchwał.

AD. 8-9 

Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.

Jako pierwszy w punkcie tym głos zabrał sołtys wsi Bukowsko Jerzy Rakoczy.
Na prośbę mieszkańców zwrócił się z wnioskiem o dokończenie chodnika przy Sali 
gimnastycznej w Bukowsku.

Kolejno głos zabrali:  

P. Jan Hołomek – radny i sołtys wsi Wola Piotrowa.
Zapytał,  czy  firma  wykonująca  światłowód  na  Bukowicę  zgłosiła  już  odbiór 
zadania.
Rolnicy zgłosili mu, że weszli w prywatny teren i powyrywali kamienie graniczne.
Powinno to być uregulowane i włożyć te kamienie geodezyjnie w te miejsca, gdzie 
były.
Chce osobiście uczestniczyć w odbiorze tych robót.

P. Dominik Wyciszkiewicz – radny wsi Bukowsko
Zgłosił, iż w dolnej części Bukowska, koło P. Kseniaka na moście są koleiny, które 
stwarzają  zagrożenie  przy  wymijaniu  samochodów.   Należy ten fakt  zgłosić  do 
Starostwa.

Pan Wójt Piotr Błażejowski zobowiązał się podjąć działania w tej sprawie. 

P. Maria Kowalczyk – radna wsi Nagórzany
Zabrała głos na temat chodnika, stwierdzając że jest za duża kwota projektu – 609 
tys. zł. Należy to zmienić, ponieważ województwo  odrzuci to zadanie.

Wójt odpowiedział, iż chodnik będzie wykonany, tylko w późniejszym terminie.



P. Kazimierz Mazur – radny wsi Nadolany
Oberwało się pobocze drogi koło P. Chrząszcza na granicy Nowotańca i Nadolan. 
Fakt ten zgłaszał już Pan Henryk Majka, ale do dnia dzisiejszego nie zostało to 
zabezpieczone.

Wójt  poinformował,  że za 2 tys zł ma to wykonać Pan Andrzej Zawiślan  tzn. 
wybudować od podstaw z kamienia na betonie.

P. Henryk Majka – sołtys i radny wsi Nowotaniec
W związku z wystąpieniem zróżnicowanej ilości  odśnieżania  w poszczególnych 
miejscowościach na terenie gminy proponuje rozwiązanie. 
Środki  z  zaoszczędzonych  kosztów  odśnieżania   przeznaczyć  na  remonty  i 
modernizację dróg w tych miejscowościach. 
Wniosek  przekazał  Panu  Przewodniczącemu  na  piśmie  ze  szczególnym 
wyliczeniem oszczędności w poszczególnych miejscowościach.

Do wypowiedzi Pana Majki odniósł się Pan Leon Myrdak, stwierdzając, że środki 
są przeznaczone na cały rok i być może będą jeszcze wykorzystane na ten cel pod 
koniec roku.
Wniosek należy rozpatrzyć, ale za wcześnie dzielić środki,  bo nie wiadomo, co 
będzie w grudniu.

P. Marcin Gorzkowski – radny wsi Nadolany
Zapytał,  czy  będą  prowadzone  remonty  dróg,  bo  po łataniu  destruktem już  się 
pojawiły dziury.
Wnioskował jeszcze, by komisja rewizyjna sprawdziła sprawę odśnieżania – ilości 
przejazdów.

P. Henryk Majka w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi P. Wójta stwierdził, 
że ksiądz nie powinien zgłaszać potrzeby odśnieżania, bo od tego są sołtysi.

P. Tadeusz Gliściak – sołtys i radny wsi Wolica
Zgłosił, że droga „za Karbowską” wymaga remontu.

Wójt P. Piotr Błażejowski wyjaśnił, iż jest wykonany kosztorys na tą drogę. 
Jednak należy chwilę zaczekać, aż przyjdą środki z zewnątrz. Trzeba pamiętać 
o tym, że musimy dołożyć również swoje środki.



P. Dominik Wyciszkiewicz – radny wsi Bukowsko
Proponuje, by o odśnieżaniu decydował pracownik urzędu a nie sołtys wsi.

Następnie poruszył sprawę jeżdżących samochodów  o dużym tonażu.
Należy  zaprosić  Starostę  Pana  Niznika  ,  bo  droga  jest  bardzo  zniszczona, 
szczególnie górny koniec Bukowska.

Pan Wójt wyjaśnił, że wszystkie podmioty gospodarcze z naszej gminy otrzymali 
pozwolenia od niego i jeżdżą w porozumieniu z Policją.
Proponuje zaprosić Komendanta Powiatowego Policji  , by przedstawił informację 
na temat  bezpieczeństwa na terenie naszej  gminy i  przedstawić mu również ten 
problem.

Pan  Dominik  Wyciszkiewicz proponuje  na  szkole  w  Bukowsku  zainstalować 
kamerę, by rejestrowała jeżdżące samochody. Byłoby to udokumentowane.
Twierdzi, że nasze samochody muszą jeździć, ale nie obce.

Pan Jerzy Rakoczy kilka razy zwracał się do P. Dwornika o naprawienie dróg, 
połatanie dziur, ale jak na razie bez skutku.

Pan  Tadeusz  Gliściak poinformował  o  nie  dokończonych  rowach  w  Wolicy. 
Należy interweniować w tej sprawie w Starostwie.

Pani  Maria  Kowalczyk zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  gmina  wreszcie  załatwi 
problem mostu dla Pani Teresy Koźmy.

W sprawie tej głos zabrał  Pan Henryk Majka, twierdząc, że to nie jest tak, że 
radni nie chcieli nic zrobić w tej sprawie . Został złożony wniosek do Wójta w 
kwestii zmiany koryta rzeki, co załatwiło by sprawę.  

Pan Wójt udzielił informacji, że mosty są na stanie i można ten problem załatwić.
Pan Zawiślan chciał to zrobić   za 20 tys. zł.
Rozmawiał  z  P.  Teresą  Koźma  kilkakrotnie,  gdzie  ona  wyraziła  chęć  kupna 
drogi . Natomiast trudno jest się porozumieć z P Koźma mieszkającą w Haczowie.

Pan Henryk Majka w nawiązaniu do spraw odśnieżania proponuje wyeliminować 
jednorazowe  przejazdy  przez  wieś.  Natomiast  koszty  rozdzielić  na  koszty 
odśnieżania chodników i osobno koszty posypywania.



P. Stanisław Konik – radny i sołtys wsi Dudyńce
Poruszył problem niszczenia dróg przez firmę MLEKOWITA, odbierającą mleko 
od rolników.
Samochody są szersze od mostków, co jest powodem ich niszczenia.

Wójt oświadczył, iż z tym problemem boryka się już od dłuższego czasu.
Tylko 3 rolników wyraziło zgodę na odbiór mleka przez MLEKOWITĘ, pozostali 
mieli sami dostarczać mleko do zlewni.
Poinformował również , że odbyło się spotkanie wozaków z kierownikiem zakładu 
mleczarskiego, ale nie zna jeszcze rezultatów wynikłych z tego spotkania. 

Pan  Jan  Orybkiewicz –  sołtys  wsi  Nagórzany  udzielił  informacji,  iż  firma 
Mlekowita ma mniejsze samochody, natomiast Radzyń posiada samochody bardzo 
duże.
Droga koło P. Serwońskiego, koło P. Drozda jest rozjechana, asfalt rozsypany.

Nastepnie oświadczył iż nie wyraża zgody na rozdawanie worków jako sołtys wsi.
Poruszył  sprawę zapłaty  za zbiórkę opłat  twierdząc,  iż  jest  to zbyt  mała  kwota 
Należałoby wg niego podnieść  prowizję  z 2,5 %  na 7,5 %.
Potwierdzili to również inni sołtysi.

Pan Wójt Piotr Błażejowski  omówił problem worków na śmieci i poinformował , 
że do końca czerwca będą do pobrania worki u sołtysów, a od 1 lipca wracamy do 
systemu „worek za worek”.

Pan Marian Sołtys poruszył problem odśnieżania  (wypowiedź zakłócona przez 
pozostałych radnych).  
Poza tym poinformował, iż chce zakończyć roboty na parkingu i potrzebna mu na 
ten cel kwota 10 tys. zł. 

Pan Zbigniew Jakubowski mówił na temat worków bez kodów na śmieci 
( wypowiedź niezrozumiała, zakłócona przez innych radnych ).

Pan Dominik Wyciszkiewicz proponuje  zastosowanie worków przeźroczystych, 
twierdząc,  że  wówczas  ludzie  będą  segregować  śmieci,  a  naklejki  żeby  były 
kolorowe.
Dodał, iż nie byłoby problemów, ponieważ  worki przeźroczyste   dostępne są w 
sklepach.



Odnosząc  się  do   wypowiedzi  Pana  Wyciszkiewicza   Pan  Leon  Myrdak 
oświadczył, że każdy pomysł jest warty dyskusji, ale należy zachować zasadę :
„jak najmniej zmian dla mieszkańców”.

Pan Jan Hołomek popiera  wniosek Pana Orybkiewicza  dotyczący  prowizji  od 
zebranych opłat za śmieci.

Pan  Marcin  Gorzkowski zabrał  głos  w  sprawie  fruwających  folii  po 
sianokiszonkach. Według niego pracownicy z ochrony środowiska powinni się tym 
zająć.

Pan Wojciech Ambicki zapytał, czy w Bukowsku w szkole będzie robić łazienki 
ta  firma,  która  robiła  w Pobiednie,  gdzie  były  problemy z odbiorem i  jakością 
wykonania usługi. 

Odpowiedzi  udzielił  Pan Wójt,  że  nie  będzie  podpisana  umowa  z  tą  firmą  w 
Bukowsku.

Pan  Jarosław  Adamski poinformował,  że  na  placu  w  Pobiednie  krawężniki 
rozwalają się na wysokości przejścia i należy to poprawić.

Pan  Dominik  Wyciszkiewicz proponuje  odwiedzić  most  koło  P.  Grzesia  w 
Bukowsku, bo mieszkańcy mają wiele zastrzeżeń.

W końcowej części sesji Wójt  przedstawił Ocenę zasobów pomocy społecznej za 
rok 2013.

AD. 10. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął XLV sesję 
Rady Gminy Bukowsko.


