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Protokół Nr XXXIX.2014
z sesji Rady Gminy Baligród odbytej
w dniu 4 września 2014 roku.

Ad. 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród – Grzegorz Biłas, który przywitał
zebranych.
Obecni na sesji radni według listy obecności - 12 radnych.
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
sesji obecnych jest 12 radnych w związku z powyższym obrady sesji są prawomocne.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjeciem porządku obrad.
Za przyjęciem porządku głosowało: 12 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie .
Ad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał w składzie:
Radny Jan Łyskanycz – Przewodniczący
Radny Iwona Irzyńska
Radny Mariusz Hebda
Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał głosowało 12 radnych.
Komisja została powołana jednogłośnie.
Ad.6. Sprawozdanie z funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Baligrodzie, podsumowanie roku
szkolnego 2013/2014.
Pani Alicja Leicht – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligrodzie przedstawiła sprawozdanie, które
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7. Sprawozdanie z funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Mchawie, podsumowanie roku
szkolnego 2013/2014.
Pan Jacek Krowicki - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Mchawie przestawił sprawozdanie, które
stanowi załącznik do protokołu.
Ad.8.
Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Baligrodzie za rok szkolny 2013/2014.
Pan Wiesław Wandycz - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Baligrodzie
przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik do protokołu.
Przedyskutowano temat ograniczenia kursów autobusów szkolnych.
Radny Zbigniew Bończak zapytał panią Skarbnik czy są zaległości w wypłacaniu stypendiów dla
uczniów.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie było w budżecie zaplanowanych środków własnych na stypendia
więc w pierwszym półroczu nie były wypłacane stypendia.
Pan Radny Zbigniew Pelc zapytał jaka to była kwota?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że ok. 4 tys. zł.
Pan Dyrektor Wandycz poinformował zebranych iż gminę nie stać na to aby były cztery kursy
autobusu w jednym dniu do jednej miejscowości, dlatego zostały ograniczone do dwóch.
Po zasięgnięciu informacji w żadnej gminie nie ma tak dużo kursów. W szkole znajduje się świetlica,
w której dzieci pod fachową opieką mogą poczekać na autobus.
Radny Robert Owsianik poruszył temat basenu dla dzieci, zaproponował aby dowozić dzieci na basen
do Leska.
Dyrektor Wandycz odpowiedział, że jest na etapie rozmów z kierownictwem ORW „Bystre” w sprawie
możliwości korzystania dzieci z naszych szkół z basenu w Bystrem.
Pan radny Owsianik ponownie zaproponował basen w Lesku ponieważ w Bystrem nie posiada takiego
wyposażenia jak w Lesku. Uważa, że rodzice chętnie dopłacą do kosztów jakie zostaną poniesione na
dowożenie dzieci do Leska.
Ad.9. Informacja o wykorzystaniu środków unijnych w inwestycjach realizowanych przez Gminę
Baligród w roku 2014.
Informację przedstawił Pan Przemysław Ołdakowski- pracownik Urzędu Gminy. Powyższa informacja
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie informacji i zapytał czy ktoś ma pytania.
Radny Zbigniew Bończak zapytał o darowiznę na drogę w Cisowcu, czy dotyczy ona wyłącznie na
drogi do Kościoła?
Pan Ołdakowski odpowiedział, że wkład własny gminy jest zero, a z Nadleśnictwa 52 tys. zł.
Pan radny Bończak zapytał również o oznakowanie szlaków turystycznych, jak one wyglądają.
Pan Ołdakowski odpowiedział, że szlaki nie są oznakowane, są opisane, jest 7 tras rowerowych, które
średnio mają po 40 km. Został wydany przewodnik opracowany przez Pana Jacka Polakiewicza
i cieszy się dużym zainteresowaniem. Oznakowanie tras rowerowych to przedsięwzięcie na ogromne
pieniądze.
Ad.10 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r.

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy z radnych otrzymał sprawozdanie i zapytał czy ktoś ma
pytania odnośnie wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
Pytań nie było.
Ad.11 Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesjami.
Przewodniczący Rady poprosił Pania Wójt o przedstawienie sprawozdania.
Pani Wójt przeczytała sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami co stanowi załącznik do
protokołu.
Ad.12. Informacja o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poprosił Panią Wójt o przedstawienie informacji.
Pani Wójt poinformowała iż pierwszy wniosek przegłosowany na ostatniej sesji dotyczył przygotowania
dokumentacji w sparwie sprzedaży lub wymiany gruntów. Dokumentacja została przygotowana.
Drugi wniosek dotyczył przekazania dla sołectwa Nowosiółki 30 m3 drewna, zostało ono przekazane.
Kolejny wniosek dotyczył źle wykonanego boiska trawiastego na Orliku, prowadzona jest w tej sprawie
korespondencja z wykonawcą oraz podwykonawcą, w najbliższym tygodniu odbędzie się spotkanie
w tej sprawie.
Następny wniosek dotyczył oddelegowania na urlop wypoczynkowyWójta- wykorzystano 15 dni.
Kolejny wniosek dotyczył uporządkowania działki w Mchawie za przystankiem, została ta sprawa
przekazana pracownikom, jest również toczone postępowanie przez Policę w tej sprawie.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Wójt
o nawierzchnię orlika, na jakim etapie są rozmowy?

za

przedstawienie

informacji
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zapytał

Pani Wójt poinformowała, że otrzymaliśmy pismo od PROFI-SPORT w którym napisano, że wady
zostały zgłoszone do podwykonawcy firmy ”Miarka” Zbigniew Pich, który wykonywał podbudowę
boiska, a on zapewnił, że zgłoszone wady zostały wykonane zgodnie ze zgłoszeniem. Dla „ProfiSport” zaskoczeniem jest iż nadal występują zastrzeżenia. Wobec nadal występujących wad
próbowano po raz kolejny skontaktować się z podwykonawcą, niestety nie odbiera korespondencji
oraz telefonów. Najprawdopodobniej zamierza uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za wady.
Wobec powyższego jest propozycja spotkania się z Profi-Sport celem omówienia usunięcia wad
i terminu.Ciężar napraw poniesie Profi-Sport. Propozycja terminu spotkania jest na 8 września br.
Przewodniczący poprosił o konkretną informację w sprawie spotkania ponieważ będzie chciał
uczestniczyć w tym spotkaniu, ponieważ jeśli będzie to boisko wyglądało tak jak do tej pory, to sprawę
należałoby skierować na drogę sądową. Jest to inwestycja za duże środki w tym zewnętrzne i musi
być dobrze wykonana.
Ad.13. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baligród.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w skład
komisji powinien zostać delegowany przedstawiciel klubu, który działa przy radzie. Poprosił
przewodniczącego klubu Pana Bończaka o zgłoszenie kandydata na członka komisji.
Radny Bończak poinformował, że jako klub nie zgłaszają kandydata do uzupełnia składu komisji
ponieważ uważają, że jest to bezprzedmiotowe.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych zgłasza kandydata?

Radny Edward Pelc zgłosił Pana Radnego Mariusz Hebdę, który nie wyraził zgody.
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z tym, że nie ma kandydata do uzupełnia składu
osobowego Komisji Rewizyjnej przystępuję do głosowania nad przyjęciem w/w uchwały.
Za przyjęciem w/w uchwały -0, przeciw – 1, wstrzymało się – 11 radnych.
Uchwała została odrzucona. Nie uzupełniono składu osobowego Komisji Rewizyjnej (brak kandydata).
b) uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Porządku Publicznego Rady Gminy Baligród.
Przewodniczący Rady zapytał czy są kandydatury do uzupełnienia składu w/w komisji.
Radny Edward Pelc - zgłosił Pana Radnego Mariusza Hebdę.
Pan Hebda jest już członkiem powyższej Komisji.
Radny Waldemar Pitycz zaproponował Panią Małgorzatę Olszanicką.
Pani Olszanicka nie wyraziła zgody.
Pan Pitycz zaproponowała Radnego Roberta Owsianka.
Pan Owsianik nie wyraził zgody.
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjeciem w/w uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało- 0, przeciw – 2 radnych, wstrzymał się – 10 radnych.
Uchwała nie została przyjęta.
c) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Baligród na rok 2014.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik i zapytał czy ktoś ma pytania do przedstawionych
zmian?
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady przystapił do głosowania nad przyjęciem
powyższej uchwały.
Za przyjeciem głosowało – 12 radnych, uchwała została przyjeta jednogłośnie.
d) uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Baligród.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że w powyższej sprawie zebrała się Komisja
Rewizyjna i poprosił przewodniczącego komisji o wyjaśnienia.
Radny Jan Łyskanycz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował iż z otrzymanych
dokumentów od Pana Różyckiego można było wywnioskować, że gmina bez zgody weszła na jego
działkę w celu usunięcia awarii wodociągu i wyrządziła mu szkodę. Po spotkaniu komisji, w którym
uczestniczył Pan Różycki oraz Pani Wójt okazło się, że Pan Różycki wyraził zgodę na wejście na
działkę, wskazał miejsce w którym wykonano wykopy, strony doszły do porozumienia. Działkę
uporządkowano w terminie póżniejszym ze względu na złe warunki pogodowe. Uznano iż skarga jest
bezzasadna.
Przewodniczący Rady zapytał czy Pan Zbigniew Różycki pisemnie potwierdził, że nie wnosi
zastrzeżeń?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odpowiedział, że tak jest pismo podpisane przez Pana
Różyckiego.
Przewodniczący stwierdził, że usunięto przyczynę skargi.
Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i przystapił do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 12, przeciw -0, wstrzymał się 1 radny.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
e) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących
własność Gminy Baligród.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz odczytał pismo z Nadleśnictwa Lesko. Każdy
z radnych otrzymał komplet dokumentów do zapoznania się.
Przewodniczący Rady zapytał pracownika urzędu czy zostały sprawdzone te działki aby przekaznie
ich nie kolidowało z prywatnymi właścicielami działek. W uchwale jest zapis iż przekazem działki
stanowiące drogi mają być ogólnodostępne.
Pan Radny Łyskanycz zapytał czy zapis w uchwale „darowizna” jest korzystny dla gminy, uważa że
bardziej korzystne byłoby sprzedanie tych działek.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak skonstruowany wniosek wpłyną do gminy i zgodnie
z wnioskiem została przygotowana uchwała.
Pan Radny Bończak uważa, że rada sołecka każdej miejscowości powinna wyrazić swoje zdanie.
Powinny się odbyć zebrania wiejskie.
Wiceprzewodniczący Rady również uważa, że należałoby skonsultować tą sprawę z mieszkańcami
w fomie zebrań i protokół z takiego zebrania powinien być dołączony do dokumentacji wraz
z projektem uchwały. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jakie możemy osiągnąć z tego korzyści.
Sekretarz Gminy poinformowała, że jeśli rada nie wyrazi zgody na darowiznę, a wystosuje wniosek
o sprzedaż to gmina poinformuje pisemnie zainteresowanych o takim wniosku.
Pan Zdzisław Bober sołtys wsi Nowosiółki uważa, że należałoby sprzedać te działki a środki
przeznaczyć dla sołectwa w którym działki zostały sprzedane.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały.
12 radnych zagłosowało przeciwko podjęciu uchwały. Uchwała nie została podjęta.
f) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Baligród.
Przewodniczący Rady poinformował, że chodzi tutaj o budynek starego Nadleśnictwa. Poprosił
również aby w uchwale dopisać paragraf, który mówiłby, że zamieniane drogi będą ogólnodostępne.
Powiedział również, że na podstawie wypisu z rejestru gruntów są to użytki o symbolu LS, czyli las.
Natomiast my przyjmując to z takim symolem narażamy się na wydanie około 400 tys. zł na odlesienie
tego tereniu, są to ogromne środki finansowe. Należałoby dokonać zapisu w uchwale, że przed
przyjęciem tych nieruchomości obecny właściciel czyli w tym przypadku Nadleśnictwo Baligród dokona
na własny koszt zmiany klasyfikacji użytku gruntów.
Przewodniczący Rady przeanalizował wraz z radnymi wszystkie drogi.
Pani Wójt poinformowała, że Pan Nadleśniczy dokona zmiany użytkowania gruntu oraz wyceny jak
otrzyma podjętą uchwałę, następnie uruchomi całą procedurę. Dokonanie tej zamiany sprawi iż

będziemy mieli dodatkowy dochód w przypadku Nadleśnictwa Baligród, będzie to rocznie 28 198,00
zł. Oddając te drogi Nadleśnictwu zyskamy również remont tych dróg, na który nas nie byłoby stać,
natomiast Nadleśnictwo to wykona, chcąc poprawić gospodarkę leśną, my nie poniesiemy żadnych
kosztów.
Przewodniczący Rady założył dwa wnioski:
1. Dodać do uchwały zapisy iż drogi mają być ogólnodostępne i nieodpłatne,
2.

W § 3 dodać zapis, że przed przejęciem gruntu od Nadleśnictwa Baligród obecny właściciel
dokona zamiany klasyfikacji użytku gruntu z LS na Bi.

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem 1 wniosku:
Za przyjeciem głosowało – 13 radnych, wniosek został przegłosowany jednogłośnie.
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem 2 wniosku:
Za przyjeciem głosowało – 13 radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie po przeczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały
wraz z powyższymi zapisami.
Za przyjeciem głosowało – 11 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
f)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Baligród w trybie bezprzetargowym.

Pani Wójt wyjaśniła, że Pan Słabik zapewnił nas, że wszelkie koszty związane z wyceną poniesie
we własnym zakresie. Zapewnił również, że wszelkie drogi, które kupi będą również ogólnodostępne
dla mieszkańców, również przekazanie tych dróg spowoduje zwiększenie naszych dochodów o kwotę
1 058,00 zł. oraz remonty tych dróg nie będą już naszym zadaniem.
Przewodniczący Rady zaproponował również w tej uchwale aby dokonać
ogólnodostępne, nieodpłatne”.

zapisu „drogi

Przewodniczący Rady po przeczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad przyjęciem
powyższej uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało- 8 radnych, przeciw – 3 radnych, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Ad.14. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Przewodniczący Rady odczytał wnioski, które wpłynęły do niego.
1. Wniosek sołectwa Mchawa w sprawie przekazania żerdzi ok.75 szt. z przeznaczeniem na
ogrodzenie działki.
Sołtys wsi Mchawa wyjaśnił, że jest to działka nad rzeką chciałby ją zagospodarować w celu
rekreacyjnym, do prac zaangażuje młodzież.
2. Kolejne pismo od Pani Gindy, w sprawie pomocy finansowej w celu zabezpieczenia działki
przed kolejnym podtopieniem, na której znajduje się jej budynek mieszkalny.
Przewodniczący Rady przedstawił pismo z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Zarząd Zlewni Sanu w Przemyślu.

Pani Wójt powiedziała, że jako Gmina możemy pomóc w formie dostarczenia kruszywa,
poinformowała również że została ta sprawa zgłoszona do Marszałka w celu uzyskania pomocy
w formie osiatkowania brzegu, byłoby to bardzo dobre rozwiązanie a na terenie naszej gminy
znajduje się kilka takich punktów.
Pan Radny Stanisław Piłat powiedział, że koło Pani Gindy dobrze byłoby przywieźć ziemi i na to
kruszywo, sam zadeklarował się że rozplantuje to koparką.
Pani Wójt podziękowała Panu Stanisławowi Piłatowi i Panu Zbigniewowi Barańskiemu którzy już
kilkakrotnie bezpłatnie pomagali w takich sytuacjach.
3. Następne pismo wpłynęło od Pani Krystyny Matusik dotyczy Pana Kladera, który źle wykonał
ogrodzenie – wejście w granicę drogi gminnej.
Pani Wójt poinformowała, że pracownicy urzędu już się tym zajmują, sprawa jest w toku.
Przewodniczący Rady przypomniał wszystkim o składaniu oświadczeń majątkowych.
Radny Bończak zapytał o zarządzenie Pani Wójt, które mówi o znaczącej obniżce wartości
nieruchomości w Bystrem, która jest to obniżka?
Pani Sekretarz odpowiedziała, że jest to szósty przetarg a obniżka druga, ale nadal nie ma
zainteresowania ponieważ twierdzą, że za duża cena.
Pani Iwona Irzyńska zapytała o remont drogi koło Pana Wojtanowskiego, ponieważ jest w fatalnym
stanie.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w obecnie ma posiadamy środków na remonty dróg, można
planować do budżetu na przyszły rok.
Pan Zygmunt Szybowski sołtys wsi Baligród, powiedział, że w pierwszej kolejności będzie wniosek na
remont ujęcia wody, bo to jest sprawa priorytetowa. W dalszej kolejności można złożyć wniosek na
remont tej drogi.
Radny Robert Owsianik zapytał Panią Wójt o remont drogi 385 w Mchawie, który odcinek będzie
remontowany ponieważ pytają go o to mieszkańcy. Pytał pracowników i nikt nie jest mu w stanie
odpowiedzieć więc pyta skąd zacznie się remont tej drogi?
Pani Wójt odpowiedziała, że remont drogi zacznie się zgodnie z kilometrarzem który podany jest
w specyfikacji, całą dokumentację ma inżynier nadzoru i będzie to wykonane zgodnie z prawem
budowlanym.
Pan Owsianik Robert poprosił aby Pani Wojt odpowiedziała od którego miejsca do którego zostanie to
wykonane.
Pani Wójt odpowiada,że remont wykonany będzie zgodnie z podanym kilometrarzem oraz z tym co
zweryfikowała komisja Urzędu Wojewódzkiego.
Przewodniczący Rady powiedział, że jest to droga biegnąca przez całą Mchawę w kierunku Pana
Stemberskiego, tylko od której strony będą zaczęte prace czy od drogi wojewódzkiej czy od Pana
Stemberskiego? Według jego oceny remont powinien się zacząć od skrzyżowania z drogą
wojewódzką do Pana Mazurkiewicza tam jest 310 metrów oraz drugi odcinek, pomiędzy dobrym
asfaltem, w kierunku końca wioski tam jest 155 metrów. Rozmawiał z inspektorem nadzoru który
również nie wiedział, który odcinek ma zostać wykonany, wykonawca również jesze nie został
poinformowany, pracownicy merytoryczni też nie potrafili określić początku remontu tej drogi. Jest
ogłoszony przetarg i nikt nie wie gdzie jest początek remontu tej drogi. W dokumentacji przetargowej
brak było mapy z zaznaczonym odcinkiem do remontu. Ludzie pytają, a nikt nie jest w stanie
odpowiedzieć na ich pytania.

Sołtys wsi Mchawa powiedział, że droga w Mchawie była remontowana w odcinkach i nikt wcześniej
nie pytał o nią.
Przewodniczący Rady powiedział aby wszystkich zainteresowanych tą drogą kierować do Pani Wójt,
która udzieli im odpowiedzi.
Sołtys wsi Cisowiec podziękował Pani Wójt za promesy na drogi do Cisowca, poprosił również aby
Pani Wójt podziękowała Panu Nadleśniczemu za dofinansowanie.
Pani Wójt powiedziałą, że w najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg na wykonanie tych dróg.
Wspomniała również, że Pan Nadleśniczy często nas wspomaga finansowo w każdej dziedzinie, za co
serdecznie dziękuje.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym oraz sołtysom, którzy
w uroczystości nadania imienia Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Baligrodzie.

uczestniczyli

Ad. 15 Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Komisji odczytał wnioski:
1. przekazać dla sołectwa Mchawa ok. 75 żerdzi w celu ogrodzenia działki.
Za przekazaniem głosowało – 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Wniosek został przyjęty większością głosów.
2. wniosek o pomoc finansową w celu zabezpieczenia potoku koło Pani Gindy w Zahoczewiu.
Pomoc zostanie udzielona w inny sposób niż finansowy.
Ad. 16. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym i zamknął trzydziestą dziewiątą sesję Rady
Gminy Baligród.

Protokołowała: H. Wołoszyn
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