VI.0002.26.2013

Protokół Nr XXVI.2013

z sesji Rady Gminy Baligród odbytej w dniu 29 stycznia 2013 roku

Ad. 1 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród – Grzegorz Biłas
który przywitał zebranych.
Obecni na sesji radni według listy obecności – 13 radnych, 2 nieobecnych.
Zaproszone osoby według listy obecności.
Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową liczbę
15 radnych na dzisiejszej sesji obecnych jest 13 radnych w związku z powyższym
obrady sesji są prawomocne.

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych lub Wójt chce wnieść zmiany do
porządku obrad sesji.
Radny Rafał Bieleń zaproponował zmianę do porządku obrad sesji polegającą na
przesunięciu w pkt 9 – podjecie uchwał, podpunktu „r” przed podpunkt „k” oraz
podpunktu „q” po pkt. „k”.
Wójt oraz Radni więcej zmian nie wnieśli.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zmian do porządku
obrad sesji.
Za przyjęciem głosowało 6 radnych, 6 przeciw, 1 wstrzymał się.
Zmiany do porządku obrad sesji nie został przyjęte.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku obrad sesji.
Za przyjęciem głosowało 10 radnych, 3 wstrzymało się.
Porządek obrad sesji został przyjęty większością głosów.
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Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodniczący

Rady

przystąpił

do

głosowania

nad

przyjęciem

protokołu

z poprzedniej sesji.
Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5 Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady przystąpił do powołania Komisji Wniosków i Uchwał
w składzie:
Radny Piotr Lewandowski – przewodniczący
Radny Jan Łyskanycz
Radny Marek Miller
Za przyjęciem komisji wniosków i uchwała w ww. składzie głosowało 13 radnych.
Komisja został przyjęta jednogłośnie.

Ad.6 Informacja o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
Wójt poinformowała, że na ostatniej sesji zostały wystosowane następujące wnioski;
1. Przygotować uchwałę dotyczącą zrównania dodatku dla nauczycieli za
wychowawstwo w wysokości 80 zł za dyrektorstwo po 800 zł dla każdego
dyrektora.
Uchwała została przygotowana na dzisiejszą sesję.
2. Ustawić znaki „Zakazu zatrzymywania i postoju”

przy drodze wyjazdowej

samochodów OSP w Baligrodzie przy remizie strażackiej lub je odnowić.
Znaki zostały ustawione.
3. Usprawnić nadzór nad odśnieżaniem dróg gminnych.
Nadzór jest usprawniony.

Ad. 7 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
Wójt poinformowała, że w okresie miedzy sesyjnym zajmowała się następującymi
sprawami ( sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu ).
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Ad. 8 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Rafał Bieleń powiedział, że chciałby złożyć interpelację. Radny przypomniał,
„…że interpelacja dotyczy spraw gminnych o zasadniczym charakterze. Interpelacja
kierowana jest do Wójta, tak żeby uzyskać odpowiednie wyjaśnienia…” „…w związku
z tym, iż dochodzą niepokojące sygnały o zadłużeniu gminy, które jest jeszcze
z ubiegłego roku, co do niepopłaconych zobowiązań, prosi o wyjaśnienie
w tej sprawie tzn:
- „… ile wynosi kwota nieuregulowanych do dnia dzisiejszego tj. 29 stycznia 2013r.
zobowiązań gminy z 2012 roku obejmujących między innymi niezapłacone faktury,
rachunki oraz inne zobowiązania z innych tytułów.
Radny poprosił o podanie wobec jakich podmiotów i na jakie kwoty są zobowiązania
(od kwoty 1000 zł). Komu gmina i ile jest winna jeżeli chodzi o zobowiązania
z ubiegłego roku oraz o wyjaśnienie z jakich środków zostaną pokryte te
zobowiązania i jak to wpłynie na realizacje budżetu w 2013 roku.
Radny poprosił o pisemną odpowiedź”.

Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie stosownej, pisemnej informacji.
Ad. 9 Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego,

szczegółowe

warunki

obliczania

i

wypłacania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw.
Radny Waldemar Pitycz powiedział, że na dzisiejszą sesję został przygotowany
projekt uchwały określający wysokość dodatków dla nauczycieli i dyrektorów szkół
publicznych. Radny zaznaczył, że stosownie do wniosku przyjętego na ostatniej sesji,
dodatki zostały określone w takich samych wysokościach dla wszystkich nauczycieli
we wszystkich szkołach za godziny wychowawcze czyli po 80 zł i dodatek dyrektorski
dla wszystkich dyrektorów po 800 zł.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały
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Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 wstrzymało się.
Uchwała została podjęta większością głosów.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego
Waldemar Pitycz odczytał pismo wystosowane przez Dyr. Gimnazjum z prośbą
o wyrażenie zgody na przyjęcie z Powiatowego Biura Pracy w Lesku stażysty do
administracji szkolnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami po okresie sześciu
miesięcy jest obowiązek zatrudnienia takiej osoby przez jeden miesiąc ze środków
własnych. Koszt zatrudnienia wynosi około 2000 zł. Dyr. w piśmie informuje, że
kwota przewidziana na zatrudnienie zostanie wygospodarowana z budżetu
gimnazjum.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż wniosek zostanie poddany pod głosowanie
w trakcie realizacji pkt. 13 porządku obrad sesji.
b) w

sprawie

uchylenia

Uchwały

Nr

XXV.128.2012

Rady

Gminy

w Baligrodzie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przejęcia
obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Baligród, niezamieszkałych przez mieszkańców na
których powstają odpady komunalne.

Radny Rafał Bieleń poprosił o wyjaśnienie przyczyn uchylenia poprzednich uchwał.

Pracownik UG Teresa Trześniowska poinformowała, że prawnik z Rzeszowa zwrócił
uwagę, iż w uchwale nie powinien widnieć zapis z § 2.

Przewodniczący Rady zapytał czy cały § 2 należało usunąć z uchwały.

Pracownik UG odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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c) w

sprawie

uchylenia

Uchwały

Nr

XXV.129.2012

Rady

Gminy

w Baligrodzie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.

Pracownik UG Teresa Trześniowska poinformowała, że w uchwale powołano się na
art. 6j a powinien być art.6r.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) w

sprawie

uchylenia

Uchwały

Nr

XXV.133.2012

Rady

Gminy

w Baligrodzie z dnia 18 grudnia 2012 roku uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminie Baligród.

Pracownik UG Teresa Trześniowska poinformowała, że w ww. uchwale wystąpiły
dwa powody jej uchylenia. Pierwszy dotyczy terminu w którym regulamin wchodzi
w życie, czyli od 1 lipca 2013 roku, a drogi powód to np. ujęcie w uchwale zapisu
„zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi”. Zdaniem prawnika wszystkie
definicje, które znalazły się w regulaminie a są regulowane przez inne ustawy muszą
być usunięte.

Radny Rafał Bieleń zapytał co znaczy, że uchwały mają obowiązywać od 1 stycznia
2013 roku.

Pracownik UG odpowiedziała, że z mocy ustawy, uchwały obowiązują od 1 stycznia
2013 roku. Pracownik oznajmiła, że wszystkie wcześniej podjęte regulaminy straciły
moc w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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e) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Baligród.

Przewodniczący Rady zapytał czy radni wnoszą zastrzeżenia lub uwagi do ww.
uchwały.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż padła sugestia aby w § 9 zmienić zapis
określający pojemność worków. W chwili obecnej zostały wymienione pojemności od
110l do 240l, a jest propozycja grupy radnych aby były od 60l do 240l.

Pracownik UG powiedziała, że decyzja należy do Rady Gminy lecz należy mieć na
uwadze fakt, iż wszystkie matryce na worki 60l będą droższe niż na worki
standardowe 110l.

Radny Edward Pelc zapytał co będzie jak mieszkaniec nie napełni worka 110l
i będzie chciał go oddać.

Pracownik UG odpowiedziała, że mieszkańcy nie muszą oddawać worki co dwa
tygodnie, mogą co miesiąc. Pracownik oznajmiła, że do urzędu przychodzi bardzo
dużo mieszkańców oraz osób przyjezdnych z zapytaniem o ustawę tzw. ”śmieciową”
większość z nich krytykowała odbiór odpadów w reklamówkach czy też w małych
workach.

Sołtys wsi Kielczawa Krzysztof Lubiński zapytał jak będzie z pojemnikami 120l, 140l.
Pracownik UG odpowiedziała, że w takich pojemnikach odpady można gromadzić
i wystawiać do drogi.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał o ile droższe są worki 60l.

Pracownik UG odpowiedziała , że worki ( 1 szt.) 110l z logo gminy kosztować będą
od 20-30 gr., a na zlecenie gminy wykonanie logo na worku 60l będzie droższe o
około 20 gr.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy urząd o cenę worków pytał w kilku miejscach.
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Pracownik UG odpowiedziała, że zapytanie poszło do pięciu firm.

Radny Robert Owsianik poprosił aby za ceną worka poszła równocześnie jakość.

Radny Edward Pelc powiedział, że worki 60l są również silne.

Przewodniczący Rady oznajmił, że decyzja należy do rady.

Radny Zbigniew Bończak powiedział, że jeżeli się okaże, że worki 60l będą droższe
niż 110l, to mieszkały będą wybierać worki 110l.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że rada nadal nie wie jaka będzie cena tego
worka.

Pracownik UG powiedziała, że jeżeli mieszkańcy do lipca będą wystawiać worki 60l
to przedsiębiorca będzie odbierał każdy worek.

Sołtys wsi Mchawa Jan Pawłowski powiedział, że rada powinna kierować się
składowaniem odpadów a nie pojemnością worków. Zdaniem sołtysa nie ma
problemu aby w uchwale zrobić zapis od 60l do 240l.

Radny Henryk Różycki oznajmił, że dyskusja nad pojemnościami worków jest trochę
zbędna. Zdaniem radnego gmina z niektórych kolorów worków powinna zrezygnować
ze względu na pozostawienie pojemników do segregacji. Radny oznajmił, że np.
kolor biały worka jest bezzasadny.

Pracownik UG powiedziała, że na poprzedniej sesji radni w temacie segregacji zajęli
zupełnie inne stanowisko.

Radny Edward Pelc powiedział, że poprzednie uchwały zostały uchylone.

Radny Henryk Różycki zapytał jakie stanowisko.
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Pracownik UG odpowiedziała, że mowa była o tym, iż pojemniki od 1 lipca można
zostawić lecz z worków należy odbierać.

Radny Henryk Różycki oznajmił, że cały świat stoi na pojemnikach do segregacji,
a w naszej gminie twierdzi się, że nie ma takiego prawa.

Pracownik UG powiedziała, że na całym świecie funkcjonuje kilka tzw. Gniazd,
a w naszej gminie zwłaszcza w miejscowościach ościennych jest ich bardzo mało.
Pracownik zaznaczyła, że trudno wymagać od osób starszych aby worek wypełniony
szkłem oddawali do jednego gniazda np. w miejscowości Zahoczewie.

Radny Henryk Różycki powiedział, że mówi o pojemnikach które gmina ma już
zakupione. Radny zapytał czy Gmina musi z tego zrezygnować, czy nie musi.

Pracownik UG odpowiedziała, że nie.

Radny Henryk Różycki zapytał po co gmina ma rezygnować z czegoś co dobrze
funkcjonuje.

Pracownik UG zapytała na jakiej podstawie radny twierdzi, że dobrze? Pracownik
oznajmiła, iż słyszy od ludzi, że gniazd jest za mało i do pojemników jest za daleko.
Pracownik UG zapytała do czego radny dąży.

Radny Henryk Różycki powiedział, że dąży do tego aby nie robić dodatkowych
kursów i nie obciążać dodatkowo mieszkańców. Radny oznajmił, że każdy
dodatkowy przejazd wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Pracownik UG zaznaczyła, że zbiórka odpadów segregowanych do lipca odbywać
się będzie raz w miesiącu. Pracownik zapytała czy według radnego, jest to dużo?

Radny

Zbigniew

Stefanowicz

zapytał

czy

opłata

od

agroturystyki

będzie

obowiązywać za cały rok, czy za dany okres.

8

Pracownik UG odpowiedziała, że w chwili obecnej do urzędu przychodzą mieszkańcy
prowadzący agroturystykę i składają oświadczenie w jakim okresie będą prowadzić
wynajem pokoi. Pracownik zaznaczyła, że stosownie do złożonego oświadczenia,
urząd będzie pobierał opłaty.

Radny Zbigniew Stefanowicz zapytał jak będą rozliczane śmieci pod względem
segregacji.

Pracownik UG odpowiedziała, że ze wstępnych rozmów wynika, iż gmina ma
otrzymać

program

umożliwiający

wprowadzenie

kodów

na

worki.

Każde

gospodarstwo będzie miało swój kod na podstawie którego przedsiębiorca będzie
wiedział, co mieszkaniec oddaje w worku.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że ustawa „śmieciowa” jeszcze do lipca może
się zmienić.

Radny Zbigniew Stefanowicz zapytał o zapis z uchwały „ …dla gospodarstwa
domowego 1000l rocznie, na osobę to jest 85l miesięcznie …”

Pracownik UG odpowiedziała, że ww. litry posłużyły do wyliczenia ile mieszkańcom
należy zakupić worków.

Przewodniczący Rady powiedział, że należy wykonać kalkulację, ile na jeden rok
gmina powinna zakupić worków.

Radny Edward Pelc przypomniał, że w stawkę 7 zł od lipca jest wliczona cena
worka. Radny oznajmił, że mieszkańcy mają dostać worki od gminy.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że mieszkańcy nie mogą przez miesiąc w domu
składać śmieci, czy do chwili aż im się worek napełni.

Pracownik UG odpowiedziała, że zgodnie z decyzją wystosowaną na poprzedniej
sesji, zbiórka w miesiącu czerwiec, lipiec, sierpień będzie prowadzona co tydzień.
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Radny Rafał Bieleń powiedział, że co tydzień mieszkaniec będzie potrzebował worek.

Pracownik UG odpowiedziała, że tak i takie kalkulacje przyjął urząd, a oprócz tego
przewidziany został tzw.” zapas”. Pracownik zaznaczyła, że im więcej worków zakupi
gmina tym worki będą tańsze.

Radny Rafał Bieleń zapytał o osoby które na stałe nie zamieszkują naszą gminę.

Pracownik UG odpowiedziała, że takie osoby będą musiały płacić za worki.

Pracownik wyraziła nadzieję, ze ustawa „śmieciowa” zostanie zmieniona i będzie
możliwość zróżnicowania wyboru odpłatności za śmieci.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Edwarda Pelc
w spawie wprowadzenia worków od 60l do 240 l.

Radny Waldemar Pitycz zapytał czy gmina zakupi tylko jeden asortyment worków
60l.

Pracownik UG zapytała czy radni widzą sens zakupu różnych worków z logo.

Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w spawie wprowadzenia
worków od 110l do 240 l.

Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 przeciw.
Uchwała została podjęta większością głosów.
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f) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w

zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przewodniczący Rady powiedział, że zmiana dotyczy wprowadzenia art. 6r
w zamian za art. 6j oraz zmienia się zapis odpadów biodegradowalnych.
Radny Rafał Bieleń zapytał czy dla osób stale niezamieszkujących nie można
znaleźć innego rozwiązania aby wytworzone śmieci mogli inaczej składować.

Pracownik UG odpowiedziała, że mogą we własnych pojemnikach w domu.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że chodzi o termin odbioru.

Pracownik UG odpowiedziała, że jest to problem całej Polski.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 przeciw, 1 wstrzymał się.
Uchwała została podjęta większością głosów.

g) w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baligród, niezamieszkałych
przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne.

Pracownik UG poinformowała, że z uchwały wycofano § 2.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 przeciw, 1 wstrzymał się.
Uchwała została podjęta większością głosów.

h) w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXV.132.2012 Rady
Gminy w Baligrodzie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru
metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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wysokości

opłat

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

od

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baligród.

Pracownik UG powiedziała, że w uchwale nie ujęto odpłatność za pojemnik
z odpadami gromadzonymi w sposób selektywny która wynosi 16,25 zł oraz za
pojemnik o poj. 120l z odpadami gromadzonymi w sposób nieselektywny która
wynosi 35 zł.

Radny Rafał Bieleń zapytał kogo będą dotyczyły ww. sposoby naliczania opłat.

Pracownik UG odpowiedziała, że osoby które zadeklarują, iż będą składować
odpady w pojemnikach.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 przeciw, 2 wstrzymał się.
Uchwała została podjęta większością głosów.

i) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „ Czas na
aktywność

w

gminie

Baligród”

w

latach

2013

–

2015,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwoju i upowszechnienia aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej zgodnie z umową nr UDAPOKL.07.01.01.-18-128/11-00 z dnia 11 czerwca 2012 roku zawartą
pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie i Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baligrodzie.

Przewodniczący Rady powiedział, że w pierwszym etapie projektu w gminie Baligród
zostało przeszkolonych dwadzieścia osób. W chwili obecnej jest kontynuacja
projektu. Przewodniczący zapytał ile osób będzie mogło skorzystać z dalszego etapu
szkoleń.

Sekretarz odpowiedziała, że 50 osób.
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Przewodniczący Rady zapytał czy szkolenia będą prowadzone w etapach.

Sekretarz odpowiedziała, że jest to uzależnione od rodzaju szkolenia.
Przewodniczący Rady zapytał jakie szkolenia będą prowadzone.

Wójt odpowiedziała, że gmina Baligród w ubiegłym roku po raz pierwszy przystąpiła
do ww. programu. W roku bieżącym gmina napisała nowy projekt trwający od 2013
do 2015 roku. Z projektu będzie mogło skorzystać 50 osób w tym 29 mężczyzn i 21
kobiet. Szkolenia obejmować będą; pilarz, technolog robót wykończeniowych,
operator koparko-ładowarki, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych,
kucharz, ciastkarz. W 2014 roku planowane jest wykonanie kursów: organizacji
i obsługi przyjęć okolicznościowych wraz z cateringiem, pilarza, sprzedawcy
z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowym programem sprzedażowym. W 2015
roku będą zorganizowane kursy zawodowe: podstawowej obsługi komputera wraz
z certyfikacją ecdl, abc przedsiębiorczości oraz kurs bukieciarstwa.

Radny Zbigniew Stefanowicz zapytał czy wiadomo ile osób po kursach z ubiegłego
roku znalazło pracę.

Przewodniczący Rady powiedział, że rozmawiał z osobami które odbyły kursy
w roku ubiegłym i są bardzo zadowolone. Liczą, że otrzymane certyfikaty przydadzą
się w znalezieniu pracy.

Radny Zbigniew Stafanowicz poprosił aby informację o możliwości odbycia ww.
kursów były szerzej rozplakatowane.

Wójt odpowiedziała, że najszybszy i najlepszy przekaz informacji odbywa się poprzez
odczytywanie ogłoszeń przez księży. Oprócz tego będą wywieszane informacje na
tablicach ogłoszeń we wszystkich wioskach.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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j) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy
Baligród w latach 2013-2015 na realizację projektu systemowego „Czas
na aktywność w gminie Baligród”, współfinansowanych ze środków
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach

Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt VII Promocji integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienia aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnienie pracy socjalnej przez Ośrodki Pomocy
Społecznej zgodnie z umową ramową nr UDA-POKL.07.01.01-18128/11-00 z dnia 11 czerwca 2012 roku zawartą pomiędzy Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Baligrodzie

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baligród.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji i Własności Komunalnej poinformował,
iż na posiedzeniu które odbyło się w dniu 8 stycznia 2013r. komisja zawnioskowała
aby wynagrodzenie wzrosło o kwotę 1.400 zł na wynagrodzeniu zasadniczym wraz
z pochodnymi od wynagrodzeń. Łączna kwota podwyżki wynosi 2.100 zł brutto.
Przewodniczący Komisji poinformował, że za ww. propozycją głosowało 5 radnych, 1
wstrzymał się. Propozycja została przyjęta większością głosów.
Przewodniczący Rady odczytał wynagrodzenie obowiązujące w chwili obecnej
wynagrodzenie zasadnicze 4.200 zł. Przewodniczący zaznaczył, że jest to
wynagrodzenie najniższe jakie jest możliwe wynikające z Rozporządzenia Rady
Ministrów z 2009 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych,
dodatek funkcyjny 1.500 zł, dodatek stażowy 20% wynagrodzenia zasadniczego 840
zł, dodatek specjalny 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
łącznie 8250 zł brutto.
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Sekretarz

zaproponowała

zapoznanie

radnych

z

wynagrodzeniami

wójtów

z sąsiednich gmin. Sekretarz oznajmiła, że wynagrodzenia pochodzą z oświadczeń
majątkowych znajdujących się na stronie BIP i są to wynagrodzenia roczne.
UMiG Lesko 153 tys. zł., Zarszyn 138 tys, zł., Cisna 138 tys. zł., Czarna 133 tys. zł.,
Lutowiska 126 tys. zł, Domaradz 121 tys. zł, Solina 120 tys. zł, Baligród 111 tys. zł.
Sekretarz powiedziała, że dzieląc wymienione kwoty na trzynaście miesięcy
orientacyjnie wynagrodzenia wynoszą: Lesko 12 tys. zł, Zarszyn 10,5 tys. zł., Cisna
10,5 tys. zł, Czarna 10,2 tys. zł,, Lutowiska 9,6 tys. zł, Domaradz 9,3 tys. zł, Solina
9,2 tys. zł., Baligród 8,5 tys. zł.

Przewodniczący Rady powiedział, że większość z wymienionych gmin ma lepsze
budżety od naszych, a władze gminne sprawują swoje funkcje nie przez jedną
kadencję. Przewodniczący poinformował, iż Wójt Gminy Baligród stara się
pozyskiwać środki. Praca Wójta przynosi pozytywne efekty, które są zauważalne.
W chwili obecnej jest możliwość podsumowania dwuletniej pracy na którą składa się
sporo pozytywów. Zdaniem Przewodniczącego należy również brać pod uwagę
budżet gminy oraz możliwości finansowe gminy.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że pobory Wójta są kwestią bardzo
kontrowersyjną. Radny oznajmił, że pobory innych Wójtów nie interesują radnych
ponieważ nasza rada nie dysponuje ich budżetami. Każda rada ma autonomię
w podejmowaniu decyzji. Zdaniem radnego decyzja powinna być podejmowana
w oparciu o realne możliwości finansowe gminy. Radny zaznaczył, iż uczestniczył
w obradach komisji i nie słyszał aby został poruszony temat finansów gminy czy też
temat zakładanego projektu budżetowego. Zdaniem radnego środki na tak dużą
podwyższę powinny być wskazane w budżecie( skąd je wziąć). Radny powiedział że
zgodnie z rozporządzeniem uposażenie zasadnicze wójtów może wynosić od 4.200
do 5.900 zł na lecz dodatek funkcyjny nie jest obligatoryjny tylko fakultatywny . Radny
zna historie samorządów które nie przyznawały nowym wójtom dodatku, dopiero po
pewnym czasie sukcesywnie stosownie do zaangażowania wójta w pracę
przyznawali drugi dodatek. Dodatek może wynosić od 0 do 1900 zł. Dodatek stażowy
wynika z ustawy i z lat pracy, który wylicza się na podstawie uposażenia
zasadniczego oraz ostatni dodatek mogący wynieść od 20 do 40% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Zdaniem radnego Wójt otrzymała duży mandat
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zaufania od rady na starcie otrzymując stosowny dodatek. Radny powiedział, że np.
Gimnazjum na komisji oświaty zapytał o możliwość podwyższenia wynagrodzenia
pracownikom obsługi jednostki lecz Skarbnik i Wójt odpowiedziały, że nie ma
środków w budżecie. Na komisji budżetu pada propozycja podniesienia Wójt
wynagrodzenia, na co komisja wyraziła zgodę. Radny przyznał, że Wójt ściąga
fundusze dla gminy i dobrze wykonuje swoją pracę, lecz wynagrodzenie nie jest małe
gdyż wynosi 5 750 złotych. Radny zapytał czy gminę stać w tym momencie na taką
ekstrawagancję. Radny zaznaczył, że w urzędzie są takie osoby które zarabiają po
tysiąc złotych. Radny zapytał jak to się ma do uposażeń pracowników, tych najmniej
zarabiających. Radny powiedział, że na komisji padła również propozycja
podwyższenia uposażenia wszystkim pracownikom o 3%. Zdaniem radnego można
byłoby to zrobić gdyby finanse gminy na to pozwalały i na wniosek wójta ponieważ
rada gminy nie posiada legitymacji prawnej co do wzrostu uposażeń pracowników.
Radny zaznaczył , iż pod uwagę należy brać kondycję finansową gminy.

Przewodniczący Rady powiedział, że poprzedni wójt miał również jedną podwyższę
w połowie swojej kadencji w wysokości 500 zł.

Radny Henryk Różycki powiedział, że nie chce podważać kompetencje Wójt
ponieważ Wójt stara się i robi co może aby gminę wywindować do góry lecz chciałby
uzyskać informację czy wójtowie z sąsiednich gmin mają również zastępców. Radny
powiedział, że koszt zatrudnienia zastępcy sięga około pięć tysięcy złotych. Inne
gminy mają sekretarzy lecz nie mają zastępców. Zdaniem radnego jest to przyczyna
tego, iż inni wójtowie mają wyższe wynagrodzenia.

Sekretarz powiedziała, że w innych urzędach są referaty i każdy referat ma swojego
kierownika i każdemu kierownikowi przysługuje dodatek funkcyjny. W naszym
urzędzie tego nie ma. Zdaniem sekretarz w każdym urzędzie praca jest taka sama do
wykonania. Gmina Baligród ma więcej mieszkańców niż np. gmina Cisna w której
zatrudnionych jest więcej pracowników niż w gminie Baligród. W gminie Olszanica
nie ma zastępcy lecz są kierownicy referatów.
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Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że gmina Cisna jest bogatszą gminą od
naszej. Radny zapytał która gmina sumując trzy uposażenia sekretarz, zastępcy
i wójta, wydaje więcej środków na uposażenia kadry kierowniczej urzędu niż nasza.

Sekretarz powiedziała, że byłoby to niesprawiedliwe ponieważ w takim przypadku
należy dodać pensje wszystkich urzędników we wszystkich urzędach.
Wiceprzewodniczący Rady wyraził zadowolenie, iż sekretarz walczy o dobro wójt.
Sekretarz odpowiedziała, że walczy o urząd.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że skoro sekretarz walczy o urząd to powinna
patrzeć na finanse gminy i na dobro gminy. Radny oznajmił, iż wójt może wymyślać
różne projekty lecz rada odpowiada za stan finansów. Wójt w chwili gdy rada
podejmuje uchwałę, ucieka od odpowiedzialności i wszystko spada na radnych.

Radny Zbigniew Bończak powiedział, że wszystkie argumenty świadczą o tym aby
podwyżka nie została udzielona. Według radnego dalsza dyskusja jest zbędna.
Radny zwrócił uwagę na budżet gminy oznajmiając, iż gmina w przyszłym roku nie
otrzyma dotacji celowej w wysokości 3 mln zł. i w związku z tym zadłużenie gminy
nie będzie wynosiło jedynie 40% tylko o wiele więcej. Radny powiedział, że wzrost
uposażenia poprzedniego wójta o kwotę 500 zł wynikał z ustawowego nakazu, gdyż
nie mieścił się w ustawowych widełkach. Radny przypomniał, że przed wyborami wójt
obiecywała o pół mniejsze uposażenie. Radny złożył wniosek o odrzuceniu w całości
uchwały dotyczącej podwyżki dla Pani Wójt łącznie z wnioskami złożonymi przez
Komisję Budżetu.

Radny Robert Owsianik powiedział, że praca Wójta jest pracą bardzo ciężka,
męcząca i stresogenna. Większość rozwoju gminy nie bierze się z tego że pracuje
się w godzinach urzędowania lecz z godzin nienormowanych. Prowadzenie gminy
wymaga wiele czasu i energii, co już dziś jest zauważalne. Zdaniem radnego Wójt
przynajmniej jedną dekadę posunęła do przodu rozwój naszej gminy. Radny wyraził
nadzieję, iż ten postęp który jest już wdrożony nie zostanie zatrzymany i nadal będzie
kontynuowany. Radny oznajmił, iż komisja budżetu zauważyła wszystkie zmiany,
które są zmianami pozytywnymi i zawnioskowała o docenienie pracy Wójt.
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Przewodniczący Rady powiedział, że kwestią bezsporną jest fakt iż działania Wójt
przynoszą korzyści inwestycyjne dla gminy. Każdy ocenia pracę Wójta i widzi jak
praca jest wykonywana.

Radny Zbigniew Stefanowicz powiedział, że komisja budżetowa przychyliła się do
propozycji wzrostu wynagrodzenia pracowników o 3%, dlatego Radny proponuje
podnieść również Wójt wynagrodzenie o 3% od wynagrodzenia zasadniczego.
Radny Robert Owsianik powiedział, że stosownie do odpowiednich kompetencji skala
powinna być zróżnicowana.

Radny Zbigniew Stefanowicz powiedział, że dlatego pracownik dostał 50 zł a wójt
dostanie więcej.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że różnica wynika z rozporządzenia w którym
określone zostały widełki dla każdego pracownika.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że nie jest w grupie zwolenników podwyżki dla Wójt
i nie będzie takiej opcji wspierał. Radny zwrócił uwagę na aspekty negatywne które
wynikły nawet w Sejmie gdzie Marszałkowie przyznali sobie nagrody i pod wpływem
presji musieli przekazać przyznane środki na cele społeczne. Radny zapytał jak
w naszej gminie mieszkańcy i wyborcy odebraliby przyznanie podwyżki, fakt że nie
w takiej wysokości jak w sejmie lecz podwyżki. Radny zaznaczył, że Wójt ma swoje
zasługi lecz należy się zastanowić czy pracuje dla pieniędzy czy po to aby coś po
sobie

pozostawić.

Zdaniem

radnego

największą

nagrodą

będzie

próba

kandydowania w kolejnych wyborach i ponowny wybór jeżeli mieszkańcy ponownie
wójt wybiorą. Radny powiedział, że należy się zastanowić czy gminę stać na takie
podwyżki, może jedynie na jakieś drobne, inflacyjne. Radny oznajmił, że w urzędzie
obciążenie pracy jest bardzo duże. Wszyscy pracownicy ciężko pracują nie tylko
osoby na kierowniczych stanowiskach. Radny zauważył ten fakt po swojej żonie.
Radny zgadza się z tym, iż w urzędzie jest niedofinansowanie, jest za mało
stanowisk pracy i za dużo obowiązków stosownie do otrzymywanych poborów.

Radny Waldemar Pitycz powiedział, że zastępca nie byłby potrzebny w gminie gdyby
się nic nie robiło. W chwili obecnej gdy w gminie jest mnóstwo inwestycji to zastępca
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jest jak najbardziej wskazany. Zdaniem radnego wójt nie może siedzieć za biurkiem
w gminie lecz musi jeździć i starać się o środki na rozwój gminy. Efekty rozwoju są
zauważalne. Radny zapytał jak została rozstrzygnięta propozycja komisji budżetu
dotycząca podniesienia wynagrodzenia pracownikom o 3%.

Skarbnik odpowiedziała, że nie ma środków w budżecie i pracownicy podwyżki nie
otrzymają.
Radny Waldemar Pitycz powiedział, że każda gmina nie tylko nasza swój budżet ma
na skraju wytrzymałości. Radny zasugerował, że Wójt zasługuje na podwyżkę.
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że przy omawianiu kwestii zatrudnienia
zastępcy nie powinno się podważać jego charakter bycia, czy kompetencje. Radny
chce sprostować takie zarzuty i sugestie. Radny poprosił aby nie stawiać sugestii, iż
na takim stanowisku jest osoba która bierze pieniążki a jest niepotrzebna. Radny
oznajmił, że takiego zamysłu niema. Radny nie twierdzi, że podwyżka się nie należy
lecz neguje kwotę która została założona na wstępie. Radny zaznaczył, iż na
podstawie rozporządzenia, uposażenie zasadnicze można przyznać kwotę 1700 zł.,
a złożona propozycja wynosi 1500 zł. Zdaniem radnego podwyżka dotyczy takiej
kwoty której sporo ludzi na oczy nie widziało. Radny popiera słowa radnego, iż na
zebraniach była mowa o najniższym uposażeniu. Radny wie, że wójt sama takiej
propozycji nie złożyła ponieważ tego zrobić nie może oraz wie że to radni wyszli
z taką inicjatywą lecz należy popatrzeć na oddźwięk społeczny.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wnioskami dotyczącymi
przyznania podwyżki. Pod głosowanie poddano w pierwszej kolejności wniosek
najdalej idący t.j. dotyczący odrzucenia w całości ww. uchwały.

Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 6 przeciw, 1 wstrzymał się.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie drugi wniosek dotyczący przyznania
3% podwyżki na uposażeniu zasadniczym wraz z pochodnymi, która będzie wynosić
189 zł brutto.
Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, 5 przeciw, 1 wstrzymał się.
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Przewodniczący Rady oznajmił, iż większością głosów został przyjęty wniosek
dotyczący wzrostu wynagrodzenia o 3% .

Wójt złożyła wniosek dotyczący rezygnacji i nie przyjęcia podwyżki.

Przewodniczący Rady oznajmił, iż wniosek wójt o rezygnacji z podwyżki nie może
zostać przegłosowany ponieważ wcześniej radny złoży wniosek o odrzucenie
w całości uchwały pokrywający się z wnioskiem złożonym w chwili obecnej przez wójt
na który rada nie wyraziła zgodę. W związku z powyższym został przyjęty wniosek
dotyczący przyznana wójt podwyżki w wysokości 189 zł brutto.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały
z następującym uposażeniem; zasadnicze 4326 zł, dodatek funkcyjny bez zmian
1500zł, dodatek za wieloletnią pracę 20% wynagrodzenia zasadniczego 865,20zł,
dodatek specjalny 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
1747,80zł. Łącznie 8439 zł brutto.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie termin obowiązywania uchwały.
Pierwsza propozycja dotyczy od 1 stycznia 2013r.
Za przyjęcie ww. propozycji głosowało 2 radnych.
Druga propozycja od 1 lutego 2013r.
Za przyjęciem ww. propozycji głosowało 5 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 roku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie całość ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 6 przeciw.
Uchwała został podjęta większością głosów.

l) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przewodniczący Rady powiedział, że komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała
projekt ww. uchwały.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się.
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Uchwała został podjęta większością głosów.

m) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baligród w 2013
roku.

Przewodniczący Rady zapytał czy radni składają jakieś zapytania lub uwagi do ww.
uchwały.
Radni pytań ani uwag nie wnieśli.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała został podjęta jednogłośnie.

n) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leskiemu.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała został podjęta jednogłośnie.

o) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baligród.

Radny Rafał Bieleń poprosił o wyjaśnienie § 3 (limit zobowiązań) czego dotyczy.

Skarbnik UG Urszula Różycka odpowiedziała, że dotyczy budowy hali sportowej.

Radny Rafał Bieleń zapytał co obejmuje ( przetarg , umowę).

Skarbnik UG odpowiedziała, że jest to zadanie rozłożone na dwa lata, w 2013 roku
kwota wynosi ponad 2,2 mln zł, a w 2014 roku kwota będzie wynosiła 1.727.792 zł.

Przewodniczący Rady zapytał czy są to środki dotacyjne.

Wójt odpowiedziała, że tak.
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Przewodniczący Rady zapytał czy wkład własny gminy ma wynosić 0 zł.
Wójt odpowiedziała, że tak.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał ile-kwotowo wynosi zadłużenie gminy.

Skarbnik UG odpowiedziała, że wynosi 5.767.056 zł.

Radny Rafał Bieleń zapytał na jaki dzień.
Skarbnik UG odpowiedziała, że na 31 grudzień 2012r.

Przewodniczący Rady zapytał jaką kwotę wcześniej zaciągniętego kredytu gmina już
spłaciła.

Skarbnik UG odpowiedziała, że za 2010 roku spłacono kwotę 1.129.532 zł, za 2011
rok spłacono 875.499 zł , za 2012 rok spłacono 1.075.042 zł. Skarbnik oznajmiła, że
spłata dotyczy wszystkich zaciągniętych kredytów.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał ile gmina zaciągnęła kredytu.

Skarbnik UG odpowiedziała , że w 2010r. – 910.630 zł, w 2011r. – 491.530 zł,
w 2012 – 2.288.729 zł.

Przewodniczący Rady zapytał czy w kwocie 5.767 tys. zł mieści się kwota zaległości
bieżących w wysokości 300 tys. zł.
Skarbnik odpowiedziała, że nie. Do tej kwoty trzeba dodać 300 tys. zł.

Przewodniczący Rady odczytał opinię RIO w Rzeszowie na temat WPF gminy
Baligród na lata 2013 – 2027 ( opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu) .
Opinia jest pozytywna.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 przeciw, 3 wstrzymało się.
Uchwała został podjęta większością głosów.
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p) w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji
i Własności Komunalnej Rady Gminy Baligród o przedstawienie opinii w temacie
projektu uchwały budżetowej Gniny Baligród na 2013r.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji i Własności Komunalnej Rady Gminy
Baligród Stanisław Piłat powiedział, że komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały
budżetowej gminy Baligród na 2013r.

Radny Rafał Bieleń zapytał jakie poprawki komisja wniosła do projektu uchwały.
Radny Stanisław Piłat odpowiedział, że zmiany dotyczyły przesunięcia środków
z jednostek oświatowych na administrację oraz przyznania datacji w kwocie 10 tys.
zł. dla NSP w Nowosiółkach.

Radny Rafał Bieleń zapytał jaka jest to kwota.

Skarbnik odpowiedziała, że 27.600 zł

Przewodniczący Rady odczytał opinię RIO w Rzeszowie na temat uchwały
budżetowej gminy Baligród na 2013 rok ( opinia stanowi załącznik do niniejszego
protokołu ) Opinia RIO jest pozytywna.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał na jakiej podstawie do uchwały budżetowej
zaplanowano sprzedaż drewna na kwotę 850 tys. zł. i majątek trwały na kwotę 1,2
mln zł. Radny powiedział, że w ubiegłym roku również była zaplanowana kwota ze
sprzedaży domków w Bystrem lecz nie udało się jej uzyskać. Radny zapytał co
będzie gdy majątek nie zostanie sprzedany, co będzie z budżetem.

Skarbnik UG odpowiedziała, że sprzedaż drewna jest do wykonania a do sprzedaży
majątku trwałego doszła sprzedaż starej szkoły i działek za urzędem gminy.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał skąd gmina weźmie środki na koniec roku jak nie
uzyska wpływów ze sprzedaży nieruchomości.
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Skarbnik UG odpowiedziała, że w ciągu roku można skorygować budżet ponieważ
można zmniejszyć dochody a tym samym i wydatki.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy skarbnik widzi w tym budżecie takie paragrafy
w których można by było zabrać taką kwotę.

Skarbnik UG odpowiedziała, że nie.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy gmina posiada taką zdolność kredytową aby
zaciągnąć zobowiązanie na pokrycie ewentualnie większego deficytu. Radny zapytał
ile gmina może zaciągnąć kredytu przy 6 mln zł zadłużeniu.

Skarbnik UG odpowiedziała, że nie można zaciągać kredytu.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że te inwestycje które zostały poczynione nie
będą gminie przynosić oszczędności.

Wójt powiedziała, że inwestycja wykonana na szkole a obejmująca ocieplenie
budynku będzie przynosiła oszczędności.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy gmina posiada środki na zatrudnienie osoby
do obsługi Orlika.

Skarbnik UG odpowiedziała, że tak.

Wójt oznajmiła, że Ministerstwo do zatrudnienia pracownika obsługi Orlika
dofinansowuje 50% kosztów.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy na cały okres zatrudnienia.

Wójt odpowiedziała, że tak. Okres zatrudnienia wynosi 9 miesięcy w roku
i kontynuowane jest przez10 lat.
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Przewodniczący Rady powiedział, że dotacja jest udzielana corocznie przez dziesięć
lat lecz co roku należy składać wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że patrząc realnie na budżet trzeba być
dużym optymistą, co do założeń wynikających z wpływów budżetowych.

Radny

zapytał jaki jest założony scenariusz w przypadku gdy budżet się nie zrealizuje.

Przewodniczący Rady zapytał czy jest jakaś koncepcja gdyby okazało się, że nie
będzie dochodów za sprzedaży. Przewodniczący zapytał z czego można
zrezygnować w budżecie.

Skarbnik UG powiedziała, że przy opracowaniu budżetu na 2013 rok na kwotę 500
tys. zł zostały ścięte wydatki ponieważ o taką kwotę gmina otrzyma mniejszą
subwencję wyrównawczą

i oświatową. Skarbnik zapytała gdzie radni widzą

możliwość np. zabrania kwoty 600 tys. zł z budżetu po stronie wydatkowej aby
zmniejszyć dochody po stronie sprzedaży składników majątkowych.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że takie pytanie jest z drugiej strony ponieważ
nie radni uczestniczą w konstrukcji budżetu. Zdaniem radnego, radni zadają pytania
i oczekują odpowiedzi.

Wójt powiedziała, że radny potrafi tyko krytykować a nie potrafi przedstawić jakiś
pomysł na życie.

Skarbnik UG powiedziała, że można było podejść drastycznie do budżetu i można
np. zlikwidować fundusz sołecki na kwotę 120 tys. zł. Skarbnik oznajmiła, że po
półroczu wszystko się okaże.

Przewodniczący Rady powiedział, że w budżecie założono środki na inwestycje
obejmujące budowę hali sportowej, ocieplenie świetlicy wiejskiej w Zahoczewiu.

Wójt powiedziała, że został również złożony wniosek do ministerstwa na szkołę
w Zahoczewiu obejmujący utworzenie tzw. Środowiskowego Domu Samopomocy.
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Przewodniczący Rady powiedział, że gmina ma podpisaną umowę z Urzędem
Marszałkowskim na modernizację ujęcia wody w Kołonicach oraz budowę przyłączy
kanalizacyjnych. Zdaniem Przewodniczącego należy robić wszystko aby w budżecie
znaleźć środki i rozpocząć inwestycję. Wartość inwestycji wynosi 1,2 mln zł w tym
dofinansowanie obejmuje kwotę 800 tys. zł. Przewodniczący przypomniał, że
w Roztokach przy świetlicy obiecana była przez Wójta budowa studni głębinowej.
Radny zaznaczył, że w budżecie nie ma na ww. cel zabezpieczonych środków.
Zdaniem radnego jak najbardziej zasadne jest cięcie wydatków w budżecie aby móc
wygospodarować środki na najważniejsze inwestycje. Radny powiedział, że
podobnie jak w roku ubiegłym tak i w roku bieżącym prosi wójt aby na koniec roku nie
zostawały zobowiązania na kolejny rok. Radny zaznaczył, iż bez kredytów gmina nie
byłaby w stanie zrealizować żadnych inwestycji lecz w pewnym momencie, a wystąpił
on w chwili obecnej , poziom zaciągania kredytów kiedyś się kończy.

Radny Zbigniew Bończak powiedział, że sięgając pamięcią wstecz wszyscy chcieli
realizować

projekty

które

zupełnie

były

niepotrzebne.

Pierwszy

dotyczył

termomodernizacji obiektów dla całej gminy. Przy podejmowaniu decyzji nikt
z radnych nie zastanawiał się ile to gminę będzie kosztować. Radny wyraził
zadowolenie, iż projekt nie przeszedł. Radny zapytał czy w chwili obecnej zasadne
jest wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej we wsi Zahoczewie. Radny ma
świadomość, iż wioska jako wkład własny w projekt przeznaczyła fundusz sołecki
lecz czy nie lepiej byłoby wykonać termomodernizację ośrodka zdrowia z którego
korzysta setki osób dziennie. Radny oznajmił, że Zahoczewie przez półtora roku
z budżetu otrzymało dotację w kwocie 270 tys. zł. Radny zastanawia się czemu na
służyć termomodernizacja, skoro w świetlicy jest kominek. Radny wymienił drugi
projekt z Gminą Mielec z którego gmina nic nie uzyska, ponieważ w projekt wpisano
cztery tzw. „witacze”, tablice oraz konsumpcję na kwotę 660 tys. zł. Radny zapytał co
gmina Baligród ma wspólnego z gminą Mielec. Gmina Mielec leży w strefie
ekonomicznej, jest reklamowana przez marszałków i wojewodów. Radny zapytał, co
gmina Baligród będzie miała z tego tytułu oprócz tego, iż pieniądze zostaną wydane
na konsumpcję i kilka folderów. Zdaniem Radnego w celu promowania naszej gminy
należy wejść na media publiczne z gminami bieszczadzkimi. Radnemu wstyd było
w szpitalu w Rzeszowie gdy ordynator zapytał się „co wy tam z tym Świerczewskim
robicie”. Radny zapytał dlaczego nie słyszy, iż w Baligrodzie jest ładnie i przyjemnie.
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Gmina na promocję wydaje 41 tys. zł zdaniem radnego może jest to pomysł na ujęcie
wody w Kołonicach. Radny zapytał kiedy będzie ruszała stołówka przy nowej szkole
oraz czy z tego tytułu będą prowadzone zatrudnienia.

Wójt powiedziała, że od tego jest Dyr. SP w Baligrodzie.

Radny Zbigniew Bończak zapytał czy jest to zasadne, skoro w całej Polsce
wynajmuje się catering. Radny zapytał czy stołówka jest potrzebna.
Radny Zbigniew Bończak powiedział, że Rada nieraz nie miała czasu na
przeprowadzanie merytorycznych rozmów związanych z wydatkami gminy ponieważ
przed sesją były przekładane radzie uchwały określające milionowe kwoty. Radny
zapytał dlaczego w roku bieżącym została zwiększona kwota na dowożeniu uczniów
do szkół. W roku ubiegłym wynosiła 163 tys. zł. a w roku bieżącym wynosi 205 tys. zł.

Wójt odpowiedziała, że zwiększyła się liczba dzieci.

Radny Zbigniew Bończak zapytał na jaką kwotę w roku ubiegłym sprzedano drewno.

Skarbnik UG odpowiedziała, że około 600 tys. zł

Radny Zbigniew Bończak zapytał, co pozostanie na następne pokolenia, gdzie są
inwestycje w pozostałych miejscowościach.

Wójt odpowiedziała, że Radny swoją postawą zadziwia wszystkich ponieważ jak
radny wie to rada w wyniku głosowania podejmuje decyduje o inwestycjach a nie
wójt, wójt jedynie je realizuje. Wójt oznajmiła, że Świerczewski był już przerabiany
na sesjach i to od radnych słychać było same superlatywy. Wójt zaznaczył, że
niektórzy radni uczestniczyli w konferencji i bardzo chwalili projekt. Wójt powiedziała
że radny znów pomylił kwoty ponieważ na Zahoczewie wydatkowano nie 240 tys. zł
lecz 120 tys. zł ponieważ na taką kwotę opiewał projekt z którego 75% wynosiło
dofinansowanie. Wójt przypomniała, że to za radnego rady świetlica w Zahoczewiu
miała być dokończona do 16 grudnia 2010r. Obecna rada przyszła 3 grudnia
i okazało się, że stan świetlicy jest katastrofalny. Świetlica była zalana, nie
zadaszona, co groziło gminie zwrotem dotacji i płaceniem odsetek. Wójt wyraziła
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zdziwienie, iż radny uważa, że ocieplenie świetlicy jest bezsensowne i bezskuteczne.
Wójt odpowiedziała na pytanie „dlaczego nie ośrodek zdrowia” ponieważ ośrodek
zdrowia opiewałby na dużo większą kwotę. W przypadku ośrodka zdrowia w celu
zwiększenia budżetu gminnego mieszkańcy zwrócili się z prośbą o wykup mieszkań
lecz rada zadecydowała aby ich nie sprzedawać. Co do budowy kanalizacji
w Zahoczewiu i Nowsiółkach, sołtys wsi Nowosiółki tłumaczył, że za poprzedniej rady
padały deklaracje a wręcz postanowienia, iż są rozmowy a nawet decyzje w temacie
kanalizacji.

Dopiero

po

złożeniu

interpelacji

przez

radnych

oraz

po

przeprowadzonych rozmowach z Burmistrz Leska usłyszeli, iż nikt z UM na temat
kanalizacji nie rozmawiał. Wójt powiedziała, że gmina w roku bieżącym otrzymała
540 tys. zł mniej subwencji do budżetu. Jest to spowodowane tym, iż przez ostatnie
lata nikt w naszej gminie nie opodatkowywał dróg rolniczych. Gmina musiała się
cofnąć do 2008 roku i opodatkować drogi. Wójt poprosiła o wskazanie miejsca
w budżecie w których można by było szukać oszczędności.
Wójt przypomniała, że w 2011 roku do budżetu gminy wpłynęło dodatkowo 4 mln zł
a w 2012 roku 3,4 mln zł. Poprzedniej radzie za okres całej kadencji 4 lat udało się
uzyskać dodatkowo 4,5 mln zł.

Radny Zbigniew Stefanowicz zapytał o nową stołówkę przy szkole.

Wójt odpowiedziała, że stołówka została ukończona, gmina złożyła wniosek na
doposażenie.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że w następnym etapie trzeba będzie
zatrudnić osoby na stołówkę. Radny zapytał skąd wziąć środki. Zdaniem radnego jest
to niepotrzebne ponieważ wszyscy schodzą ze stołówek i wybierają catering. Radny
oznajmił, iż gminę na to nie stać. Zdaniem radnego stołówka będzie gminę bardziej
ciągła na dno. Radny poprosił aby wójt zobaczyła katastrofę finansów gminnych oraz
inwestycje które pogarszają ich stan.

Wójt oznajmiła, że radny od początku widzi wszystko w negatywnym świetle, radny
od samego początku przekreślał wszystko.
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Radny Robert Owsianik powiedział, że catering nie jest niczym dobrym. Radny
zapytał

czy

nasze

dzieci

mają

być

karmione

jedzeniem

podgrzewanym,

odgrzewanym. Radny oznajmił, że zadłużeniem budżetowym boryka się cały kraj nie
tylko nasza gmina.

Radny Zbigniew Bończak powiedział, że do urzędu wpłynęło pismo od NSP
w Mchawie w sprawie udzielenia dofinansowania.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał pismo NSP w Mchawie z prośbą o udzielenie
pomocy finansowej obejmującej wymianę drzwi wejściowych od strony gimnazjum
na kwotę 5 000 zł oraz pokrycie czyścowych kosztów zakupu zmywarki z funkcją
wyparzania której całkowity koszt zakupu wynosi 8 000 zł. NSP w Mchawie zwraca
się z prośbą o udzielenie dofinansowania w kwocie 10 000 zł. Wiceprzewodniczący
Rady oznajmił, iż Stowarzyszenie nie liczy na przyznanie całościowej wnioskowanej
kwoty lecz w kontekście drugiego stowarzyszenia które zostało założone
w Zahoczewiu uważa, iż takie same podmioty generalnie powinny być równo
traktowane. Radny zaproponował aby z budżetu GOK przesunąć środki w kwocie
7500 zł z obsługi imprez Urzędu gminy, dla NSP w Mchawie w kwocie 5 000 zł oraz
dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup książek -2 500 zł. Zdaniem radnego
środki na promocję gminy będą pochodziły ze wspólnego wniosku z gminą Mielec.
Radny oficjalnie składa wniosek o przesunięcie środków w kwocie 7500 zł z budżetu
GOK na pomoc dla NSP w Mchawie ( 5 000 zł ) oraz GBP w Baligrodzie ( 2 500 zł).
Wiceprzewodniczący Rady złożył wniosek o przyznanie podwyżki pracownikom
szkoły w gimnazjum w takiej wysokości aby uposażenie zostało wyrównane do
najniższego obowiązującego w chwili obecnej, zgodnie z ustawą.

Skarbnik UG odpowiedziała, że pracownicy zgodnie z ustawą muszą osiągać
najniższe wynagrodzenie. Skarbnik oznajmiła, że nie ma takiej możliwości aby
pracownik przy podniesieniu minimalnej płacy przez ministerstwo nie otrzymał
wzrostu wynagrodzenia do skali tego minimalnego uposażenia.

Sekretarz powiedziała, że minimalna płaca wynosi 1600 zł brutto i każdy pracownik
musi taką kwotę otrzymać.
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Wiceprzewodniczący Rady zapytał dlaczego Dyr. Gimnazjum na komisji oświaty
zapytał o uposażenie dwóch osób. Dyr. stwierdził że ich uposażenie od lat się nie
zmienia.

Sekretarz UG odpowiedziała, że jest to niemożliwe.

Skarbnik odpowiedziała, że może chodziło o 3%

które Dyr. przyznał. Skarbnik

oznajmiła, że w gimnazjum nie ma takich osób które nie osiągałby minimum
ustawowe.

Wiceprzewodniczący

Rady

zapytał

czy

pracownicy

w

innych

jednostkach

organizacyjnych gminy na tych samych stanowiskach zarabiają tak samo.

Skarbnik UG odpowiedziała, że tak. Skarbnik powiedziała, że opracowując
sprawozdania z wynagrodzeń ma zapytanie „czy ktoś z pracowników osiąga mniej
niż najniższe wynagrodzenie” i w tej rubryce zaznacza, odpowiedz że „nie”. Skarbnik
zaznaczyła, że nowy pracownik podejmujący pierwszą pracę również nie może mieć
mniej niż 1600zł .

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy kwota 1 600 zł obejmuje całe uposażenie
wraz ze składnikami.

Skarbnik odpowiedziała, że tak i jest to kwota brutto.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy jest możliwość zwiększenia przez Dyr.
uposażenia.

Mecenas Lis odpowiedział, że w miarę posiadanych środków.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że Dyr. prosił o środki lecz padło
stwierdzenie, że nie ma ich w budżecie. Radny zawnioskował o uwzględnienie dla
Dyr. Gimnazjum podwyżkę z przeznaczeniem dla pracowników z kwoty która
pozostała ze szkół.
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Wniosek brzmi: zwiększyć budżet gimnazjum o kwotę 100 zł na osobę z kwoty
26 tys. zł.

Wójt zapytała dlaczego tylko dla gimnazjum, wójt wnioskuje aby podwyżka została
przyznana również dla pozostałych szkół.

Radny Waldemar Pitycz powiedział, że na Komisji Oświaty padły pewne propozycje,
co do budżetów jednostek organizacyjnych. W chwili obecnej gdy na sesji nie ma
jednego z przedstawicieli jednostki czyli Dyr. GOK, próbuje się zabrać kwotę 7.500
zł. Zdaniem radnego jest to niemoralne i nieetyczne. Radny odniósł się do propozycji
Wiceprzewodniczącego Rady w sprawie podwyżki dla pracowników w Gimnazjum,
Radny oznajmił, że nie można różnicować pracowników. Jeżeli Wiceprzewodniczący
wnioskuje o pracowników gimnazjum to również powinien zawnioskować dla
pracowników ze szkoły podstawowej. Radny zaznaczył, iż Wiceprzewodniczący
powinien podać kwoty wzrostu wynagrodzeń.
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że nie wie jak jest w rozporządzeniu
i jakie widełki przewidziane są dla tych pracowników.

Skarbnik UG powiedziała, że dziwną sprawą jest iż Dyr. Gimnazjum z taka sprawą
przychodzi do radnego. Zdaniem skarbnika Dyr. w swoim budżecie potrafi
wygospodarować środki w wysokości 2500 zł dla pracownika. Przykładem tego może
być pismo odczytane na dzisiejszej sesji z prośbą o wyrażenia zgody na przyjęcie
stażysty

dla

którego

Dyr.

sam

wygospodarował

środki

bez

uprzedniego

zabezpieczenia przy projekcie budżetu.

Wiceprzewodniczący Rady odpowiedział, że temat był poruszany na Komisji
Oświaty.

Skarbnik odpowiedział, że na Komisji Oświaty Dyr. wspominał o 3%- czy może je
wypłacić.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział , że było to drugie pytanie dyrektora.
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Przewodniczący Rady powiedział, że tematy były poruszane na komisjach i nie
należy do nich wracać.

Radny Waldemar Pitycz powiedział, że na Komisji Oświaty były cięte również wydatki
w budżecie GOK np. remont świetlic, imprezy gminne. Zdaniem Radnego trochę za
późno jest na podejmowanie decyzji o przesunięciu środków na inne zadania.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że rada gminy ma prawo nie zgodzić się ze
stanowiskiem komisji.

Radny Waldemar Pitycz oznajmił, że zgadza się, lecz Wiceprzewodniczący
uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty i mógł przedstawić swoje zarzuty. Radny
zadał pytanie, po co komisje się spotykają, obradują i dyskutują skoro ich decyzje nie
są uszanowane. Zdaniem radnego szkoda tylko czasu radnych i pracowników urzędu
oraz pieniędzy urzędu które są wydatkowane na wypłatę sześciu diet.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że ma prawo na sesji rady gminy złożyć
wniosek który zostanie poddany pod głosowanie. Radny oznajmił, iż komisja orzeka
w składzie sześcioosobowym a rada gminy orzeka w pełnym składzie.

Radny Robert Owsianik powiedział, że środki zostaną przyznane na szczytny cel
dlatego radny prosi o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Radny Edward Pelc powiedział, że rozumie prośbę obejmującą wymianę drzwi lecz
zakup zmywarki nie rozumie, tym bardziej, że w gminie prowadzony jest catering.

Sekretarz UG powiedziała, że radny dobrze mówi ponieważ w gminie prowadzony
jest catering i wyżywienie wydawane jest w jednorazowych pojemnikach.

Sekretarz oznajmiła, że budynek w którym mieści się NSP należy do Gimnazjum
i Gimnazjum powinno przewidzieć środki na wymianą drzwi.

Radny Zbigniew Bończak powiedział, że mowa jest o kwocie 5 tys. zł.

32

Sekretarz UG odpowiedziała, że od kwoty 5 tys. zł się zaczyna.

Radny Zbigniew Bończak zaproponował aby Sekretarz podjechała do szkoły
i zobaczyła z jakich środków zostały wymienione pierwsze drzwi.
Radny Waldemar Pitycz powiedział, że słyszy już któryś raz od radnych, wyrzuty co
do przyznanych środków dla Stowarzyszenia w Nowosiółkach. Radny oznajmił, że
stowarzyszenie dopiero powstało i tak jak potrafi tak próbuje się utrzymać. Radny
zaznaczył, iż dla stowarzyszenie każda kwota jest cenna.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że według jego własnego zdania budżet jest
nierealny. Radny jest przekonany, iż nie uda się budżetu zrealizować i Rada stanie
przed faktem jak spłacić kredyty i pokryć deficyt budżetowy który się będzie pojawiał.
Zdaniem radnego dziś budżet powinien być uchwalony lecz już jutro należy myśleć
co tu zrobić aby rok bieżący dobrze się zakończył. Radny powiedział, że nad tym
niech zastanawia się Skarbnik UG i Wójt. Zdaniem radnego sprzedaż działek na
kwotę 1,2 mln zł jest kwotą nierealną, następnie wpływy z tytułu wywozu śmieci
zostały zawyżone. Radny zapytał czy gmina posiada środki na dofinansowanie
budowy hali gimnastycznej, czy gmina ma na to jakieś dokumenty, czy wiadomo że
gmina otrzyma dotacje.

Skarbnik UG odpowiedziała, że gmina nie musi mieć umowy ponieważ po stronie
wydatków i dochodów została wprowadzona taka sama kwota.

Radny Rafał Bieleń zapytał jak wójt ocenia czy gmina otrzyma środki.

Wójt odpowiedziała, że projekt został złożony.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że trudno uwierzyć, iż gmina otrzyma 2,2 mln zł i tyle
wyda bez żadnego wkładu własnego w jednym etapie. Radny oznajmił, iż docenia to
co mówił Przewodniczący Rady o braku inwestycji zwłaszcza na wodę. Radny
uważa, że będzie to sprawa nierealna i gmina nie podejmie tak dużej inwestycji
w tym roku. Zdaniem radnego remonty na drogach ustaną pomimo tego, iż Wójt jest
w stanie pozyskać środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wydatki urzędu
gminy utrzymują się na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym.
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Skarbnik odpowiedział, że są dużo mniejsze.
Radny Rafał Bieleń powiedział, że pomimo reformy w oświacie na szkołach się dużo
nie oszczędza. SP w Baligrodzie generuje nadal duże koszty a Dyr. Gimnazjum
świetnie się spisuje i dba o szkołę. Kwota na przedszkole została zwiększona.

Wójt odpowiedziała, że wzrost spowodowany jest większą liczbą dzieci.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że NSP w Nowosiókach powinna całkiem dobrze
sobie radzić ponieważ w budżecie zabezpieczono kwotę prawie 200 tys. zł. Radny
zaskoczony jest kosztami dowożenia uczniów do szkół które są wyższe niż w roku
ubiegłym.

Wójt odpowiedziała, że wydatki są zwiększone ponieważ do dowozów ujęto dzieci
dojeżdżające z Zahoczewia do SP Baligród.

Radny Rafał Bieleń oznajmił, iż nadwyżka w kwocie 1, 17 mln zł jest nierealna lecz
bez tej kwoty gmina nie będzie miała z czego spłacać raty kredytów.

Skarbnik odpowiedziała, że tak.

Radny Zbigniew Stefanowicz powiedział, że gmina ma możliwość wycięcia części
lasu lecz nie musi tego robić. Zdaniem radnego mienia wiejskie były traktowane jako
zabezpieczenie na ostatnią godzinę. Radny oznajmił, iż przy takim pozyskaniu jakie
jest zaplanowane, leśnik gminny na pół etatu sobie nie poradzi. W Nadleśnictwie przy
takiej ilości drewna pracuje dwie osoby i jeszcze mają pomoc ze strony pracowników
biurowych. Radny złożył wniosek o zwiększenie leśnikowi gminnemu wymiaru pracy
do całego etatu. Radny oznajmił, że na komisji budżetowej zostały zabezpieczone
środki na wynagrodzenia.

Radny Waldemar Pitycz powiedział, że najlepiej się realizuje budżet w którym się nic
nie planuje i w nic się nie inwestuje. Taki budżet domyka się w 100% i jest
komfortowy dla Rady i Wójta. Radny oznajmił, że Rada decydowała o wszystkich
inwestycjach, a nie Wójt, Wójt stara się je jedynie realizować.
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Pracownik UG odczytała wnioski złożone na dzisiejszej sesji a dotyczące zmian do
uchwały budżetowej na 2013 rok.
- przesunąć z budżetu GOK z działu – imprezy kwotę 7 500 zł. Wnioskowaną kwotę
przeznaczyć dla: Stowarzyszenia NSP w Mchawie na zakup drzwi wejściowych
w kwocie 5 000zł oraz dla GBP w Baligrodzie na zakup książek w kwocie 2 500 zł.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek.
Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 4 wstrzymało się.
Wniosek został przyjęty większością głosów.

- zwiększyć budżet Dyr. Gimnazjum o kwotę 2 400 zł z przeznaczeniem na fundusz
płac ze środków administracji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek.
Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, 5 przeciw, 4 wstrzymało się.
Wniosek nie został przyjęty.

- zwiększyć etat leśnikowi gminnemu, wynagrodzenie zwiększyć ze środków
przewidzianych na podwyżki.
Sekretarz powiedziała, że o tym decyduje wójt.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że w tym przypadku występuje kolizja.
Radni poprosili o wypowiedź mecenasa UG.

Mecenas UG powiedział, że fundusz płacy jest lecz zatrudnienie nie jest
w kompetencji Rady.

Przewodniczący Rady poprosił o podanie konkretnej kwoty wzrostu funduszu płac.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że temat był przerabiany rok temu dlatego w tym
temacie Wójt powinna podjąć decyzję. Zdaniem Radnego za rok może się okazać, że
nie będzie żadnego pozyskania i co wtedy z pracownikiem.
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Przewodniczący Rady powiedział, że środki w budżecie są zabezpieczone dlatego
głosowanie osobowe jest zbędne. Przewodniczący zapytał czy radny wycofuje
wniosek.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że wniosek jest bezzasadny .

Radny Zbigniew Stefanowicz powiedział, że chciał zwrócić uwagę na całą sytuacje.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowana nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 3 przeciw, 2 wstrzymało się.
Uchwała została podjęta większością głosów.

q) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie Brązowym
Krzyżem Zasługi.

Przewodniczący Rady zapytał kto jest wnioskodawcą ww. uchwały.

Sekretarz odpowiedziała, że na posiedzeniu odbytym w dniu 27 listopada 2012r.
Powiatowy Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych podjął uchwałę w sprawie
wystąpienia z wnioskiem o przyznanie odznaczeń państwowych dla 11 osób w tym
dla Wójta gminy Baligród.
Sekretarz oznajmiła, iż na podstawie uchwały PZOSP zleciła pracownikowi UG
przygotowanie ww. uchwały.

Radny Zbigniew Bończak zapytał czy jest to strażackie odznaczenie.

Sekretarz odpowiedziała, że tak.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że jest to odznaczenie państwowe.

Sekretarz odpowiedziała, że może tak, lecz z wnioskiem wystąpił zarząd powiatowy.
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Mecenas UG powiedział, że z inicjatywą wystąpił Zarząd Powiatowy OSP lecz Rada
Gminy jest władna do wystąpienia z wnioskiem dotyczącym Wójta. Wyrażenie woli
Rady odbywała się poprzez podjęcie uchwał.

Sekretarz powiedziała, że jest to odznaka „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”
uregulowana w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Sekretarz oznajmiła, że w roku bieżącym przypada 140-sta rocznica Związku OSP
w Baligrodzie i w związku z tym Zarząd Powiatowy wystąpił z inicjatywą przyznania
odznaczeń. Wnioski dotyczące odznaczeń nie obejmują tylko osób z naszej gminy
lecz i gmin sąsiednich.

Przewodniczący Rady powiedział, że krzyż zasługi dzieli się na trzy stopnie: złoty,
srebrny i brązowy. Krzyż przyznaje się osobom które poczyniły coś dla Państwa lub
obywateli przekraczających zwykły ich zakres obowiązków a przynoszące znaczne
korzyści państwu lub obywatelom. Może być nadany za ofiarną działalność publiczną
lub za ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Radny Rafał Bieleń powiedział, iż jego zdaniem jest to odznaczenie państwowe
a nie strażackie.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że tak ponieważ jest to określone w ustawie.
Ustawa określa zasady i tryb przyznawania czyli za obowiązki wykraczające poza
zwykły zakres. Radny oznajmił, że taki sam jest tryb przyznawania odznaczeń
w innych instytucjach. Odznaczenie przeważnie przyznawane jest po wieloletniej
służbie czy pracy za szczególne osiągnięcia wykraczające poza zakres.

Sekretarz oznajmiła, że zarząd we wniosku ujął również innych wójtów np. Cisna,
Olszanica.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że interesuje go fakt, iż Rada ma być wnioskodawcą.
Radny zapytał z jakich przepisów ma to wynikać.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że skoro rada ma być wnioskodawcą to dana
komisja mogłaby wystąpić z takim wnioskiem. W chwili obecnej radzie został
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podrzucony bonus, który należy zrealizować. Zdaniem radnego od strony formalnoprawnej jest to złe.

Przewodniczący Rady powiedział, że od Zarządu Powiatowego powinno zostać
skierowane pismo do Rady Gminy. Rada Gminy kieruje wniosek na komisję, która
następnie przedstawia wniosek na sesji.

Radny Rafał Bieleń zapytał czy w ww. temacie jest jakieś rozporządzenie.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w uchwale powołano się na art. 18 ust 1
ustawy o samorządzie gminnym.

Radny Robert Owsianik oznajmił, że w obradach sesji uczestniczy mecenas Urzędu
Gminy i jeżeli mecenas nie widzi kolizji z prawem to nad czym Rada dyskutuje.
Zdaniem radnego ,rada gminy nie powinna niczego się obawiać.

Radny Rafał Bieleń poprosił o podanie podstawy prawnej.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że Rada jest uprawniona do skonstruowania
takiego projektu uchwały.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że przepis mówi, iż w sprawach zastrzeżonych
innymi ustawami. Radny poprosił o podanie wykładni prawnej określającej, iż rada
występuje o przyznanie odznaczenia.

Mecenas UG powiedział, że najbardziej kompetentnym organem oceniającym prace
Wójta jest Rada. Przewodniczący Rady realizując postanowienia rady występuje
z wnioskiem do wojewody. Decyzje rady mogą być przedstawione jako zapis
w protokole, jako wniosek lub uchwała. W tym przypadku zadecydowano aby była to
uchwała rady gminy.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że jest gotowy projekt uchwały, radny zapytał
kto prawnie może składać projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie ze Statutem Gminy Baligród grupa
pięciu radnych, komisja rady lub wójt.

Mecenas UG powiedział, że Przewodniczący Rady umieścił projekt uchwały
w porządku obrad sesji.

Pracownik UG powiedziała, że pracownik urzędu zajmujący się strażami sporządził
wniosek o przyznanie odznaczenia dla trzech osób ze straży. Wniosek został
sporządzony na podstawie uchwały Powiatowego Zarządu OSP. Po podpisaniu
wniosku przez Przewodniczącego Rady i jego wysłaniu z Urzędu Wojewódzkiego
przyszła informacja, że dla Wójta powinna zostać podjęta przez Radę Gminy
uchwała stanowiąca załącznik do wniosku.

Radny Rafał Bieleń zapytał czy jest jakiś przytoczony artykuł.

Pracownik UG odpowiedziała, że podany został art. 16 ustawy o orderach
i oznaczeniach.

Przewodniczący Rady oznajmił, iż warto jest uszanować decyzję Powiatowego
Zarządu Straży Pożarnej. Zarząd docenił pracę samorządowców podejmując
stosowaną uchwałę w której wnioskują o przyznanie odpowiednich odznaczeń.
Przewodniczący Rady oznajmił, iż występuje z wnioskiem o podjęcie głosowania
projektu uchwały.

Przewodniczący Rady przystąpiła do głosowana nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 5 wstrzymało się.
Uchwała została podjęta większością głosów.

r) w sprawie (odmowy) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z radnym Rady Gminy Baligród.

Przewodniczący Rady poinformował, iż Nadleśnictwo Baligród przeprowadza
reorganizację w swoim zakładzie pracy. W związku z przeprowadzaną reorganizacją
wystąpiło z wnioskiem do Rady Gminy o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku
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pracy z Radnym Zbigniewem Stefanowiczem. Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym Rada Gminy ma obowiązek ww. temacie podjąć uchwałę w której wyraża
lub nie wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy.

Radny Edward Pelc poprosił aby radny wypowiedział się w temacie projektu uchwały.

Radny Zbigniew Stefanowicz powiedział, iż podjęcie decyzji pozostawia pod rozwagę
Rady. Radny powiedział, że w Nadleśnictwie prowadzona jest optymalizacja
zatrudnienia.

Przy optymalizacji

postanowiono

jedynie zwolnić pracowników

fizycznych. Radny od prawie 40-stu lat pracuje w Nadleśnictwie i przeszedł przez
różne formy funkcjonowania między innymi poprzez wypłatę wynagrodzeń na raty.
W chwili obecnej Nadleśnictwo stoi dobrze a pomimo tego zwalnia się ludzi. Radny
oznajmił, że tak jak każdy chciałby nadal pracować lecz czy będzie to w dużej mierze
zależy od Rady.

Radny Edward Pelc powiedział, że przy grupowych zwolnieniach przysługuje
odprawa. Radny zapytał czy radny nie będzie stratny ponieważ obecna rada może
uratuje radnego na okres dwóch lat lecz bez możliwości otrzymania odprawy.

Przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do ww. uchwały.

Radny Robert Owsianik wyraził nadzieję, iż uzasadnienie będzie wiążące dla
pracodawcy.

Radny Rafał Bieleń zapytał czy pracodawca nie ma już innych środków prawnych.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że pracodawca może zaskarżyć uchwałę Rady
Gminy.

Radny Rafał Bieleń zapytał czy uchwała może być uchylona przez nadzór.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że tak.

Radny Rafał Bieleń zapytał czy zdaniem mecenasa uzasadnienie jest dobre.
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Mecenas odpowiedział, że jest to stanowisko jedno z możliwych. Orzeczenia sądów
w tematach rozwiązania stosunków pracy z radnymi są różne.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowana nad podjęciem ww. uchwały.

Przewodniczący Rady poinformował, że w głosowaniu będzie brało 12 radnych
ponieważ zgodnie z treścią art. 25a ustawy o samorządzie gminnym „…Radny nie
może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego
interesu prawnego…”, a taki występuje w tej sprawie.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Radny Zbigniew Stefanowicz podziękował radnym za wsparcie i pomoc.

Ad. 10 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady powiedział, że odpowiedź na wniesioną interpelację zostanie
udzielona pisemnie na przyszłej sesji.

Ad. 11 Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Baligród na 2013 rok.
Plan pracy
Rady Gminy Baligród na 2013 rok
Lp

Temat sesji

I

Uchwalenie uchwały budżetowej gminy Baligród na 2013 rok
Przyjęcie Planów Pracy Rady Gminy Baligród na 2013 rok
Sprawy bieżące
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
w gminie – sprawozdanie Komendanta Policji oraz Komendanta OSP
Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Przyjęcie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomani
Sprawy bieżące

II

Termin
Styczeń

Luty
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III

IV
V

VI

VII

Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystyki i Sportu
oraz Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok
Przygotowanie CITiS oraz GOK do sezonu turystycznego w 2013 r
Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2012 rok
Ostateczny termin złożenia oświadczeń majątkowych
Sprawy bieżące
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Sprawy bieżące
Ocena funkcjonowania szkoły podstawowej i gimnazjum
Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku
Informacja o pracy GZOPO
Sprawy bieżące
Analiza oświadczeń majątkowych Radnych złożona przez Urząd
Skarbowy
Przedłożenia przez Wójta projektu uchwały budżetowej Gminy na
2014 rok
Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2014 r
Sprawy bieżące
Zamknięcie roku budżetowego
Przyjęcie Planów pracy Rady Gminy na 2014rok
Informacja o wykorzystaniu środków unijnych w inwestycjach
realizowanych przez Gminę
Sprawy bieżące

Kwiecień

Czerwiec

Sierpień

Listopad

Grudzień

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowana nad przyjęciem ww. planu.
Za przyjęciem planu głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 12. Wolne wnioski, zapytania i dyskusja.
Mecenas UG powiedział, że przez kilka miesięcy prowadzone były spotkania
z Wolimexem – wykonawca kanalizacji. W spotkaniach uczestniczył inspektor ,były zca wójta, prezesi firmy, władze gminne. Tematem spotkań była miedzy innymi
kwestia złych spływów kanalizacji. W trakcie ustalenia stanu faktycznego inwestycji
okazało się, iż było bardzo dużo odstępstw przy realizacji inwestycji w porównaniu do
pierwotnej dokumentacji. Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcje prac zostały
naniesione na mapy. Zmiany wynikały z różnych względów np. brak zgody na
przejścia, zmiana przebiegu sieci, likwidacja przepompowni itd. Okazało się, że
wszystkie zmiany były akceptowane przez inwestora i przez inspektora nadzoru. Jak
się

później

okazało

inspektorem

nadzoru

był

pracownik

współpracujący

z Wolimexem, z którym umowa samoistnie się rozwiązała w dniu oddania zadania do
użytku. Inspektor nadzoru odmówił współpracy z gminą ponieważ jego umowa
wygasła. Gmina stanęła przed dylematem czy szukać i podejmować działania
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prowadzące do wszczęcia ewentualnego procesu. Główną przyczyną stwierdzającą
usterki było pojawienie się wody opadowej w kanalizacji.

W tym celu zostało

wykonane badanie, które nie stwierdziło nieszczelności kanalizacji oprócz dwóch
budynków – tzw. „czworaki” i bloku na ulicy Balów. W związku z tym, iż zadanie
zostało odebrane bez zastrzeżeń i został spisany protokół odbioru, nie można było
tych rzeczy podnosić. Przez okres trzech lat zostały zgłoszone trzy awarie. Zdaniem
mecenasa wytaczanie jakiegokolwiek procesu spowodowałoby zlecenie wykonania
ekspertyzy przez biegłych w zakresie obejmującym wady, które gmina musi wskazać
a nie jest w stanie tego uczynić. Ekspertyzy kosztowałyby od 50 do 100 tys. zł
ponieważ 1m monitorowania wynosi ponad 3 zł. Mecenas oznajmił, że analizując
wszystkie możliwości wydał opinię, iż nie widzi podstaw do wygrania procesu.
Mecenas zaznaczył, że wziął pod uwagę fakt, iż inspektor nadzoru odmówił
współpracy. W chwili obecnej gmina musiałby zlecić prace nowemu inspektorowi,
a następnie uiścić opłatę sadową wynosząca 5% od wartości sporu , plus biegły.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał kto był inspektorem nadzoru.

Mecenas odpowiedział, że Pan Czubaj. W chwili obecnej okazało się, że inspektor na
stałe współpracuje z Wolimexem. Gmina w takim przypadku byłaby zdana wyłącznie
na siebie, ponieważ inspektor odmówił współpracy.

Sołtys wsi Mchawa powiedział, że za poprzedniej Rady Radny Smyk podnosił tą
sprawę przed poprzednim Wójtem. Wówczas radny zapytał dlaczego gmina
zatrudnia inspektora nadzoru który jest pracownikiem Wolimexu.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że inspektor został wybrany jeszcze za Pana Wrony.
Radni odpowiedzieli, że nie.

Sołtys wsi Mchawa powiedział, że inspektora wybrano za poprzedniej władzy.

Radny Henryk Różycki zapytał o środki pogwarancyjne.
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Mecenas odpowiedział, że gwarancja została udzielona przez bank lecz aby tą
gwarancję zrealizować należało wytoczyć proces. Mecenas oznajmił, iż są to
wirtualne pieniądze i gmina z tego tytułu nie ponosi żadnych konsekwencji.

Radny Rafał Bieleń zapytał czy gmina może od inspektora nadzoru wyegzekwować
jakąś odpowiedzialność.
Mecenas odpowiedział, że umowa z inspektorem została tak skonstruowana, iż
w chwili dokonania odbioru inwestycji odpowiedzialność i praca inspektora się
kończy. Mecenas zaznaczył, iż z inspektorem były prowadzone rozmowy lecz
stanowczo omówił współpracy.

Zastępca Wójta Jerzy Habowski powiedział, że inspektor uczestniczył w pierwszym
spotkaniu zorganizowanym w urzędzie lecz w następnych spotkaniach nie
uczestniczył. Inspektor stwierdził, iż jego umowa z gminą wygasła z dniem
podpisania protokołu końcowego odbioru robót czyli trzy lata temu.

Mecenas poprosił aby w umowach zawieranych przez urząd, inspektor nadzoru pełnił
swoją funkcję do okresu pogwarancyjnego.

Radny Rafał Bieleń zapytał czy wszystkie odstępstwa zostały zalegalizowane.

Mecenas odpowiedział, że została przeprowadzona inwentaryzacja na mapach.

Radny Rafał Bieleń zapytał co z zarzutami, które mówiły, że zostały zastosowane
materiały niezgodne z atestami.

Zastępca Wójta powiedział, że największym zarzutem był fakt spływu dużej ilości
deszczówki, prawdopodobieństwo użycia materiałów bez atestu itp. Gmina w tym
celu wykonała odkrywki i atest był. Zastępca oznajmił, iż przy tej okazji wyszła
prawda na temat oczyszczalni. Okazało się, że gmina posiada oczyszczalnię
archaiczną, zbiornik na osady jest za mały, odzyskiwanie osadu ściekowego
w procesie oczyszczania archaiczne, stacja DRAIMAT, kosztowana utylizacja.
Zastępca zaznaczył iż nie udało się ustalić ile wody przedostaje się z winy złego
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wykonania, a ile z tego powodu że wyrażono zgodę na przyłączenie do kanalizacji
ściekowej wód opadowych.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że na inwestycję zostało wydane 8,5 mln zł.
Radny zapytał czy ktoś odpowiada za inwestycję.

Mecenas odpowiedział, że teraz już nikt.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy inspektor nadzoru sam chodził sam
sprawdzał i sam to pisał.

Radny Zbigniew Bończak zapytał czy była „maniania” czy jej nie było. Radny
zaznaczył, iż projekt na kanalizację trzeba było składać na szybko w styczniu i nie
było czasu na weryfikację całego wniosku - projektu ponieważ gmina nie załapałaby
się na dofinansowanie. Radny zaznaczył, że na oczyszczalni były tylko trzy awarie.

Mecenas powiedział, że nie. Gmina stwierdziła, że są za małe spadki na sieci.

Zastępca Wójta powiedział, że zgodnie z polską normą minimalny spadek powinien
wynosić 2%, spadek np. koło stadionu sportowego wynosi poniżej 0,1% czyli
generalnie spadku nie ma, dno kanału powinno być w linii prostej a występują
różnego typu załamania na których występuje mały i wolny przepływ oraz osad.
Zastępca oznajmił, że jest „maniana” lecz ta „maniana” była robiona za zgodą
i akceptacją inwestora i inspektora nadzoru.

Radny Rafał Bieleń zapytał kto odbierał inwestycje oprócz inspektora nadzoru.
Radny zapytał kto jest podpisany na dokumentacji.

Zastępca Wójta odpowiedział, że podpisany jest były zastępca wójta – Jerzy Bober,
Leszek Mirek, są radni i sołtys, inspektor nadzoru i wykonawca.

Wójt powiedziała, że za przeprowadzenie inwestycji odpowiada inspektor nadzoru.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że pracodawcą inspektora nadzoru jest
gmina. Radny zaznaczył, że prace nie zostały przypilnowane.
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Radny Edward Pelc powiedział, że dziwi się iż radny Bieleń nie widział jak
wykonawca koło jego domu wykonywał pracę. Pracownicy wykonali wykop, położyli
rurę, położyli niwelator z jednej i drugiej strony, poskakali po rurze z przodu i z tyłu,
środek został w powietrzu, rura się ugięła a koparka zasypała dół.

Przewodniczący Rady powiedział, że inspektor nadzoru powinien czuwać nad
inwestycją.

Pan Stanisław Hebda powiedział, że otrzymał pismo w sprawie możliwości zakupu
lokalu użytkowego przy ul. Bieszczadzkiej 3. Pan Hebda powiedział, że przez 13 lat
płaci do gminy podatek i czynsz. Miesięcznie do gminy wpłaca 981,58 zł. Rocznie do
gminy wpływało 13.701 zł przez 12 lat kwota wynosi 164.412 zł., oprócz czynszu
płaci za śmieci, wodę, gaz. Pan Hebda zwracał się wielokrotnie o wykonanie remontu
poszycia dachowego lecz do tej pory gmina nic nie zrobiła. Zdaniem Pana Hebdy
pieniądze gmina przez 12 lat płacenia czynszu otrzymała na wymianę dachu. Pan
Hebda ponownie poprosił o wykonanie remontu budynku komunalnego.
Pan Hebda powiedział, że Skarbnik UG przekazała informacje iż występuje
zainteresowanie w kierunku wykupienia budynku starej szkoły.

Pan Mariusz Owsianik zapytał na jaki cel ma zostać sprzedana szkoła.

Pan Hebda poprosił Skarbnika UG aby udzieliła informacji , kto jest zainteresowany.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał mecenasa czy rada gminy może wyrazić zgodę
na sprzedaż mienia komunalnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Mecenas odpowiedział, że tak ponieważ jest to mienie komunalne należące do
gminy.

Wiceprzewodniczący

Rady

powiedział,

że

poszła

pogłoska

iż

zakupem

nieruchomości interesuje się sieć sklepów Biedronka. Okoliczni przedsiębiorcy
obawiają się o swoje sklepy.
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Przewodniczący Rady powiedział, że Rada miała od Wójta informacje, iż są osoby
zainteresowane wykupem lecz kto jest chętny tego Rada nie wiedziała.

Pan Stanisław Hebda powiedział, że osiem dni temu na stronie internetowej e-sanok
siec sklepów Biedronka wypowiedziała się iż planują zakup starej szkoły wraz
z gruntem na postawienie marketu. Zdaniem Pana Hebdy jeżeli Biedronka wykupi
nieruchomość to okoliczni sklepikarze stracą swoje sklepy.

Przewodniczący Rady powiedział, że podejmując uchwałę o sprzedaży starej szkoły
wraz z placem do chwili obecnej rada nie ma informacji kto byłby ewentualnie chętny
wykupem nieruchomości. Radny oznajmił, że nie słyszał aby Biedronka czy
ktokolwiek był zainteresowany zakupem. Przewodniczący zaznaczył, że rada wyraża
zgodę na sprzedaż nieruchomości lecz nie ma wpływu na to kto to kupi.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że rada ma wpływ na to co ewentualnie na
nieruchomości może być postawione.

Przewodniczący Rady powiedział, że w takim przypadku należy dbać o własnych
ludzi.

Zastępca Wójta powiedział, że w ubiegłym roku firma z Birczy zakupiła od gminy
drewno. Przedstawiciel tej firmy po paru dniach zadzwonił z zapytaniem czy gmina
sprzedaje starą szkołę. Za parę dni, ten sam przedstawiciel przyjechał do gminy
z zapytaniem czy może pooglądać obiekt. W trakcie oględzin wypowiedział się, że
rozgląda się za gruntem na którym można by było postawić sklep Biedronki. Po
zapoznaniu się z terenem doszedł do wniosku, że teren oraz zjazd z drogi jest za
mały. Zastępca powiedział, że za parę dni odbierał mnóstwo telefonów od naszych
przedsiębiorców z zapytaniem czy prawdą jest, że na placu starej szkoły będzie
budowana Biedronka. Zastępca oznajmił, iż chce zdementować plotki i nie wie skąd
się to wszystko wzięło.

Radny Rafał Bieleń zapytał czy później był jeszcze kontakt.

Zastępca Wójta odpowiedział, że nie było.
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Pan Mariusz Owsianik powiedział, że takie informacje słyszał od ludzi dlatego
przyszedł na radę gminy aby coś więcej usłyszeć.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy w warunkach przetargowych można zastrzec
co na gruncie ma być robione a co nie.

Mecenas odpowiedział, że w decyzji o warunkach zabudowy określa się cel
inwestycji.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że gmina nie będzie miała wpływu na to co na
sprzedanej nieruchomości powstanie.

Przewodniczący Rady powiedział, że przy opracowaniu decyzji o warunkach
zabudowy można ukierunkować urbanistę aby nie dopuścił do budowy takiego
obiektu.

Mecenas odpowiedział, że jest to niemożliwe ponieważ każdą decyzję można
zaskarżyć.

Pan Owsianik powiedział, że w Polańczyku była podobna sytuacja i urbanista nie
wyraził zgody.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że gmina nie ma opracowanego MPZP
dlatego w tym przypadku inwestor może zrobić wszystko.

Mecenas powiedział, że inwestor może pójść do architekta i spytać się jakie ma
możliwości i warianty.

Przewodniczący Rady powiedział, że przy warunkach zabudowy ma być kontynuacja
już prowadzonej zabudowy. Przewodniczący zaproponował aby gmina opracowała
sama warunki zabudowy i nieruchomość sprzedała wraz z warunkami.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że decyzję o warunkach można zmienić.
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Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że jest to ciężka sprawa. Radny oznajmił, że
inwestor na sprzedanej nieruchomości będzie mógł zrobić to co będzie chciał.
Pan Stanisław Hebda powiedział, że inwestor zlikwiduje wszystkich okolicznych
sprzedawców.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, aby mieć spokojną głowę to rada gminy
musiałby podjąć uchwałę w której uchyliłaby poprzednią uchwałę zezwalającą na
sprzedaż działki.

Przewodniczący Rady powiedział, że uchwała została podjęta lecz nie musi zostać
zrealizowana.

Wójt oznajmiła, że żadna Biedronka w chwili obecnej z gminą się nie kontaktowała.
Przedstawiciel firmy był tylko raz, obejrzał teren z którego nie był zadowolony i na
tym sprawa się zakończyła.

Zastępca Wójta powiedział, że przedstawiciel firmy wyraźnie powiedział, że taki teren
im nie odpowiada.

Mecenas powiedział, że może być taka sytuacja, iż Biedronka wykupi teren pod
Baligrodem np. 3 km od centrum.

Przewodniczący Rady powiedział, że na razie nieruchomość nie idzie do sprzedaży.
W pierwszej kolejności należy wykonać wycenę a później zastanawiać się co dalej.
Radny zaznaczył, iż nie jest powiedziane, że nieruchomość wykupi Biedronka, może
znajdzie się inny kupiec, np. Pan Hebda, Owsianik.
Przewodniczący Rady zapytał czy są osoby zainteresowane zakupem mieszkań przy
ul. Bieszczadzka 3.

Wójt odpowiedziała, że do dnia dzisiejszego wpłynęło jedno podanie.

Przewodniczący Rady powiedział, że przy sprzedaży lokalu czy mieszkania jest
możliwość od wyceny danej nieruchomości, odjąć nakłady poniesione przez najemcę
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na dany lokal. Przewodniczący zaznaczył, że gminę nie stać na wyremontować
budynku dlatego padła propozycja wykupu lokali.
Pan Stanisław Hebda powiedział, że przez tyle lat do gminy wpłacił 160 tys. zł.
Przewodniczący Rady powiedział, że prowadzenie działalności ma to do siebie, iż się
płaci podatki. Przewodniczący zaproponował aby Pan Hebda wszystkie swoje
sugestie przedstawił Wójt na piśmie.

Radny Rafał Bieleń zapytał czy w temacie drogi na Stebne już coś wiadomo.

Pracownik UG odpowiedziała, że uchwała została przekazana Nadleśnictwu i do
chwili obecnej nic więcej nie wiadomo.

Radny Rafał Bieleń zapytał jak wygląda przekazanie drogi publicznej gminnej na
rzecz Nadleśnictwa. Radny zaznaczył iż droga ma być przekazana w taki sposób aby
mieszkańcy i inne osoby mogły swobodnie z drogi korzystać.

Mecenas odpowiedział, że jest to kwestia zawarcia porozumienia. W porozumieniu
ujęte będą zapisy o możliwości dostępu wszystkich mieszkańców do drogi.

Radny Rafał Bieleń zapytał a co z turystami , itd.

Mecenas odpowiedział, że będzie zapis jako drogi ogólnodostępnej.

Radny Zbigniew Bończak powiedział, że chce się podzielić pewną informacją, która
dotyczy wójt i jego osoby. Radny podziękował Przewodniczącemu Rady za
uczestnictwo w zebraniu wiejskim. Radny odczytał wnioski które wypracowano
w trakcie zebrania Roztoki Dolne: przygotować projekt techniczny kanalizacji lub
przygotować możliwość pomocy przy realizacji oczyszczalni ścieków, założyć
oświetlenie uliczne na całej długości miejscowości przy wymianie słupów
energetycznych, wykonać naprawę drogi prowadzącej do mienia komunalnego po
zakończonych pracach zrywkowych, wykonać nawierzchnię asfaltową do kościoła,
przeprowadzić remont świetlicy ( schody, elewacja dolna, malowanie ) podjęto
decyzję o przesunięciu zakupu pompy szlamowej na miesiąc maj chyba że do tego
terminu powstanie studnia głębinowa.
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Kielczawa: projekt kanalizacji lub możliwość pomocy przy realizacji przydomowych
oczyszczalniach ścieków, oświetlenie uliczne w przyszłym roku jeżeli zakład
energetyczny wykona wymianę słupów na betonowe, wystąpić do odpowiednich
urzędów państwowych celem skorygowania nazwy miejscowości Kielczawa.

Wójt powiedziała, że pracownik występował już z wnioskiem o poprawną nazwę
miejscowości.

Radny Zbigniew Bończak odpowiedział, że jego to nie interesuje. W roku bieżącym
Wojewoda zmienił kilka nazw miejscowości i w tym przypadku również nie powinno
być problemu. Radny złożył wniosek dotyczący umieszczania protokołów z sesji na
stronie BIP. Radny powiedział, że w miesiącu sierpniu odwiedziła go policja ze
wskazaniem, iż ukradł 20 m3 drewna z lasu państwowego w jeden dzień, łącznie
z pozyskaniem i pniakami. Na posiadane drzewo była asygnata i nie dopatrzono się
nieprawidłowości. Po miesiącu była następna kontrola. Radny wystąpił na policję
z zawiadomieniem iż jest nękany, i o wyjaśnienie osób które zgłaszały takowe
zdarzenia. Okazało się że w jednym przypadku było zgłoszenie telefoniczne do
którego użyto jednorazowej karty. W sprawę włączono techników i okazało się, że był
to brat Wójt. W pierwszej kolejności mocno się wyparł że o niczym nie wie a później
złożył mocne zeznania na niekorzyść radnego a mianowicie iż poluje z wysokimi
urzędnikami państwowymi i że w rodzinie jest prokurator. Wszystko słyszał od osób
które były na grzybach. Stwierdził, że 20 m3 drewna zostało pozyskane za pomocy
ciągnika łącznie z pniakami.
Drugie doniesienie było wykonane przez Wójt, że ktoś tam coś powiedział, było to
nieprawdą. Będąc w szpitalu Wójt złożyła następne zawiadomienie, że rzekomo
radny wymusza na osobach składanie fałszywych zeznań przeciwko Wójt. Radny
uważa, że jest to podyktowane tym, iż nie udzielił Wójt absolutorium.
Drugi wniosek o odrzucenie uchwały dotyczącej podwyżki tym zaskutkował iż Wójt
szuka jakiegoś sposobu żeby radnego usunąć z członka rady. Radny zapytał czy
Wójt ma coś do powiedzenia.

Wójt oznajmiła, że nie ma nic do powiedzenia i że jest Pan żałosny.

Radny poprosił o zaprotokołowanie.
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Wójt oznajmiła, że przykre jest to że pół Baligrodu było wezwane na przesłuchanie
w tym ona sama. Podczas tego przesłuchania wyszło, że Radny nakłania osoby do
zeznań.

Radny poprosił aby Wójt powiedziała kogo.

Wójt oznajmiła, że nie będzie z radnym dyskutować lecz podczas przesłuchania na
policji wyszło, że radny namawiał leśnika powiatowego aby składał zeznania
przeciwko Wójt.

Przewodniczący Rady powiedział, że nie chce słuchać takich informacji. Rada nie
jest od rozstrzygania prywatnych spraw.

Wójt powiedziała, że radny Zbigniew Bończak oddał sprawę do prokuratury to niech
prokuratura wszystko rozwiąże.

Przewodniczący Rady poprosił radnego aby o pewnych rzeczach nie mówić na
Radzie ponieważ są to sprawy indywidualne a nie są to sprawy ważne z punktu
widzenia gminy.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że są to sprawy indywidualne dotyczące radnych.
Pan Bończak nie jest pierwszym radnym, który odczuwa wpływ kogoś na jego
funkcjonowanie jako radnego. Radny powiedział, że ma żonę w urzędzie gminy i ma
również nieustanną presję na sobie.

Wójt oznajmiła, że to właśnie Radny Bieleń cały czas optuje i napastuje Wójt
o podwyżkę i o różne inne rzeczy.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że radny miał prawo do swobodnej
wypowiedzi. Zdaniem radnego Wójt powinna się zastanowić nad tym co robi.

Wójt powiedziała, że to radny złożył do organów ścigania pismo.
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Przewodniczący Rady powiedział, że rada nie jest kompetentna do tego aby takie
sprawy rozstrzygać.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół miał być umieszczany w Internecie po
zmianie statutu gminy.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że nie ma żadnej przeszkody prawnej po
przyjęciu formalnym protokołu przez Radę aby go umieszczać na BIP.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że w § 121 statutu gminy jest zapis że dokumenty
z zakresu działania rady są dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej urzędu
gminy.

Sekretarz odpowiedziała, że wewnętrznej czyli między stanowiskami w urzędzie.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że statut miał być już dawno przygotowany.

Sekretarz odpowiedziała, że projekt statutu został opracowany. Wstępnie statut
został uzgodniony w urzędzie wojewódzkim lecz jeszcze wymaga poprawek.

Radny Edward Pelc zapytał

po co umieszczać protokoły na BIP przecież i tak

dzisiejsza sesja będzie już jutro opisana w Internecie. Radny powiedział, że
wszystkie informacje umieszczane w Internecie wychodzą z tej sali. Radny oznajmił,
że jeżeli ktoś pisze to niech pisze prawdę ponieważ to co jest wypisywane jest
żenujące.

Ad. 13. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.

Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał odczytał wnioski wystosowane na
dzisiejszej sesji.
1. Wyrażenie zgody na odbycie stażu pracy w gimnazjum w Mchawie.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
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2. Wystąpić do Instytucji Państwowych, które mają wpływ na podległe sobie
instytucje, żeby używały poprawnej nazwy miejscowości Kielczawa.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

3. Umieszczać protokoły z sesji na stronie BIP po formalnym przyjęciu przez
radę.
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 3 przeciw, 4 wstrzymało się.
Wniosek został przyjęty większością głosów.
Radny Rafał Bieleń poprosił aby Sekretarz umieszczała również zarządzenia Wójta
na BIP.
Sekretarz odpowiedziała, że jej zakres czynności ustala Pani Wójt.

Ad. 14. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji i zamknął
obrady dwudziestej szóstej sesji.

Protokołowała : J.Zdebik
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Biłas
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