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Protokół Nr XL.2014
z sesji Rady Gminy Baligród odbytej
w dniu 3 października 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. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
- Małgorzata Olszanicka – przewodnicząca
- Robert Owsianik- członek
- Edward Pelc – członek
Przystąpiono do głosowania nad powołaniem komisji. Za powołaniem komisji w skałdzie w/w
głosowało 12 radnych. Komisja została pwołana jednogłośnie.
Ad.5. Podjecie uchwał:
a) uchwała w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie Gminy
Baligród dla przeprowadzenia wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmików
Województw oraz wyborów Wójtów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz przeczytał pismo, które wpłynęło w dniu
26.09.2014r. do Wójta Gminy Baligród z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych w sprawie
utworzenia dodatkowego obwodu do głosowania w oddziale zewnętrznym w Jabłonkach. W związku
z tym Pani Wójt przygotowała projekt uchwały. Przewodniczący dodał również, że jeśli w zakładzie
znajduje się powyżej 15 osób to zgodnie z Kodeksem Wyborczym należy utworzyć dodatkowy obwód
wyborczy. Poprosił Panią Małgorzatę Gawłowską pracownika urzędu o wyjaśnienia w powyższej
sprawie.
Pani Małgorzta Gawłowska – powiedziała iż wpłynął wniosek z Zakładu Karnego, w związku z tym
została przygotowana uchwała. Poinformowała również zebranych jakie posiadamy obwody i które

miejscowości należą do poszczególnych obwodów. Natomiast utworzony obwód miałby służyć tylko
osobom znajdującym się w zakładzie karnym, posiadającym prawo wyborcze. Obecnie w oddziale
w Jabłonkach na dzień 26.09.2014r. znajduje się 28 takich osób, które posiadają miejsce
zameldowania stałego na terenie województwa podkarpackiego, te osoby otrzymają karty do
głosowania do Sejmiku Województwa, posiada również informacje że na dzień dzisiejszy w oddziale
w Jabłonkach nie znajdują się osoby z terenu naszego powiatu.
Przewodniczący Rady zapytał do kiedy przed wyborami gmina otrzyma listę osób, które znajdują się
w zakładzie.
Pani Gawłowska odpowiedziała, że do pięciu dni przed wyborami.
Przewodniczący Rady powiedział, że zapoznał się z Kodeksem Wyborczym i uważa, że jest nie na
miejscu podejmowanie takiej uchwały przez Radę. Kodeks obowiązuje od 2011r., wcześniej były
wybory parlamentarne i nie było wniosku o utworzenie odrębnego obwodu, obecnie są to wybory
samorządowe. Na dzień dzisiejszy nie znajdują się tam osoby z naszego powiatu, ale na 5 dni przed
wyborami może okazać się, że będą się tam znajdować mieszkańcy powiatu a może również naszej
gminy. Mogą wówczas występować różne obawy, insynuacje, podejrzenia dotyczące wyborów.
Na sesję przybył Radny Piotr Lewandowski.
Radny Robert Owsianik zapytał jak wygląda sytuacja prawnie.
Pani Małgorzata Gawłowska odpowiedziała, że Rada Gminy powinna podjąć taką uchwałę na 35 dni
przed dniem wyborów, w tym przypadku jest to 12 października br. tak wynika z Kodeksu
Wyborczego.
Przewodniczący Rady poinformował o niejednoznacznym stanowisku Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie zasad tworzenia obwodów odrębnych. Państwowa Komisja Wyborcza zajęła dyskusyjne
stanowisko ponieważ w swoim piśmie skierowanym do gmin użyła sformułowania „w ocenie PKW”.
Zdaniem Przewodniczącego PKW nie jest organem stanowiącym prawo.
Radny Pitycz – zaproponował aby podjąć tą uchwałę ponieważ tak mówią przepisy prawne
i należy się do tego stosować.
Radny Stanisław Piłat – również powiedział, że podziela zdanie Pana Przewodniczącego i uważa że
nie należy otwierać dodatkowego obwodu, bo może się okazać że na dzień wyborów skazanych
w oddziale w Jabłonkach nie będzie, a komisja będzie musiała pracować.
Przewodniczący poinformował, że jeśli Rada nie podejmie takiej uchwały to może otrzymać nakaz
utworzenia dodatkowego obwodu w wyznaczonym terminie od Komisarza Wyborczego, zgodnie z art.
17 Kodeksu Wyborczego, a jeśli nadal tego nie zrobi to Komisarz Wyborczy utworzy taki obwód za
Radę.
Radny Waldemar Pitycz zapytał z jakimi kosztami wiąże się utworzenie takiego obwodu?
Pani Gawłowska odpowiedziała, że było zapytanie od Komisarza Wyborczego czy będą tworzone
obwody odrębne, więc odpowiedź była, że nie i takie informacje wysłały wszystkie gminy. Nigdy
wcześniej nie były tworzone odrębne obwody. Terminarz wydatków na wybory został ustalony na
podstawie wcześniejszych wyborów, więc na dzień dzisiejszy nie posiadamy środków na dodatkowy
obwód wyborczy. Po przeprowadzonej rozmowie z Komisarzem Wyborczym posiada takie informacje,
że po otrzymaniu uchwały podjętej przez Radę Gminy Komisarz wystąpi do Państwowej Komisji
Wyborczej o dodatkowe środki, ale należy wziąść pod uwagę że może być taka sytuacja iż tych
środków dodatkowych nie otrzymamy.

Przewodniczący powiedział, że skoro nie ma środków w budżecie na dodatkowy obwód to tym
bardziej nie powinno się podejmować takiej uchwały.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania, w związku z tym iż pytań nie było przystąpił do
głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosował 1 radny, przeciw – 10 radnych, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwała nie została przyjeta.
Ad.6. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi radnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Bożennie Zakrzewskiej, która poinformowała zebranych iż
nie został rozwiązany problem śmieci w miejscowości Bystre, gdzie w okresie letnim turyści
zostawiają worki ze śmieciami i jest to problem dla mieszkańców. Bardzo prosi o rozwiązanie tego
problemu.
Przewodniczący poprosił o umieszczenie w Bystem informacji że na terenie oczyszczalni ścieków
w Baligrodzie utworzny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i tam można zostawiać
worki ze śmieciami. Poprosił również Panią Bożennę o przekazywanie tej informacji turystom.
Radny Stanisław Piłat – poruszył temat stawek podatków na rok 2015. Złożył wniosek aby stawki
podatku pozostawić na poziomie roku bieżącego.
Ad.7. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodnicząca Komisji Pani Małgorzata Olszanicka odczytała wniosek w sprawie stawek podatku.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania:
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji i zamknął obrady
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Protokołowała: H. Wołoszyn
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