VI.0052.1.2014

Protokół Nr I.2014
z sesji Rady Gminy Baligród odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

Przewodniczący obrad sesji radny senior Stanisław Piłat poinformował , że zgodnie z art. 20
ust 2c – ustawy o samorządzie gminnym

pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje

Komisarz Wyborczy w okresie 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników przez Komisarza
Wyborczego .
Radny senior pogratulował wyboru nowo wybranej radzie . Zgodnie z art. 20 ust 2c pierwszą
sesję nowo wybranej rady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji .
Ad. 1 Radny Stanisław Piłat dokonała otwarcia I sesji Rady Gminy Baligród .
Ad. 2 Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Baligrodzie Pani Magdalena Demko
wręczyła Radnym zaświadczenia stwierdzające wybór na Radnych Gminy Baligród .
Ad. 3 Złożenie ślubowania przez Radnych .
Rany Stanisław Piłat poinformował , iż radny nabywa mandat w wyniku wyborów
powszechnych

.

Jednak

do

wykonywania

swoich

obowiązków

może

przystąpić

w momencie złożenia ślubowania . Ślubowanie musi zostać złożone publicznie . Zgodnie
z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym na sesji zostanie odczytana rota ślubowania ,
następnie kolejno wywołani radni powstają i wypowiadają słowo „ Ślubuję „ do którego
można dodać słowo „ Tak mi dopomóż Bóg „
Radny Stanisław Piłat odczytała rotę ślubowania o następującej treści :

„...Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie , mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców ...„
Kolejno wyczytywani radni odpowiadali „ Ślubuje „ ... niektórzy dodali słowo „ Tak mi
dopomóż Bóg „
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Ad. 4 Stwierdzenia prawomocności obrad sesji .
Radny Stanisław Piłat powiedział , że na podstawie listy obecności stwierdziła , iż na
ustawową liczbę 15 radnych na dzisiejszej sesji obecnych jest 13 radnych w związku
z powyższym obrady sesji są prawomocne .
Ad. 5 Przyjęcie porządku obrad .
Radny Stanisław Piłat zapytał , czy ktoś z radnych chce wnieść zmiany do porządku obrad
sesji .
Radny Stanisław Piłat złożył wniosek o wprowadzenie w pkt. 8 - Sprawozdanie Wójta
poprzedniej kadencji o stanie gminy .

Radny Zbigniew Bończak zapytał jaka będzie forma sprawozdania ?
Wójt odpowiedziała , że multimedialna .
Radny Zbigniew Bończak wniósł o odrzucenie wniosku.
Radny Stanisław Piłat przystąpił do głosowania nad przyjęciem wniosku o odrzucenie
sprawozdania .
Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych ,4 wstrzymało się
Wniosek został przyjęty większością głosów
Radny Stanisław Piłat przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku obrad sesji w wersji
którą radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję
Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowało 13 radnych
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 8 Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
Radny Stanisław Piłat poprosił o zgłaszanie radnych do składu komisji .
Radni zgłosili następujące osoby ; Krystyna Pieta , Henryka Wałachowska , Marek Miller.
Radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w komisji.
Radny Stanisław Piłat przystąpił do głosowania w sprawie powołania ww. komisji
Za przyjęciem głosowało 13 radnych
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Komisja została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 7 Podjęcie uchwał :
a) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Baligrodzie
Radny Stanisław Piłat powiedział , że zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym,
rada gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady , bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym .
Przewodniczący obrad sesji Radny Stanisław Piłat poprosił o zgłaszanie kandydatur do
składu Komisji Skrutacyjnej

, która sporządza protokół z głosowania tajnego do wybór

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady .
Radna Krystyna Pieta zgłosiła Radną Krystynę Pieta
Radny Zbigniew Bończak zgłosił Radnego Mariusza Hebdę
Radny Andrzej Pieta zgłosił Radnego Leszka Korab
Przewodniczący obrad Radny Stanisław Piłat zapytał , czy ww. radni wyrażają zgodę na
kandydowanie .
Radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący obrad sesji Radny Stanisław Piłat przystąpił do głosowania nad przyjęciem
kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej .
Za przyjęciem komisji w ww. składzie głosowało 13 radnych
Komisja Skrutacyjna została przyjęta jednogłośnie .
Radny Mariusz Hebda został przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący obrad sesji Radny Stanisław Piłat poprosił o zgłaszanie kandydatur na
Przewodniczącego Rady .
Radny Marek Miller zgłosił Radnego Zbigniewa Bończak
Radny Stanisław Piłat zgłosił Radnego Waldemara Pitycza
Przewodniczący obrad sesji zapytał czy radni zgłaszają inne kandydatury .
Radni nie zgłosili więcej kandydatur
Przewodniczący obrad sesji zamknął listę osób.
Przewodnicząc obrad sesji Radny Stanisław Piłat zapytał , czy Radny Zbigniew Bończak
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oraz Waldemar Pitycz wyrażają zgodę na kandydowanie .
Radni wyrazili zgodę
Radni przystąpili do głosowania tajnego .
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Mariusz Hebda odczytał protokół komisji stwierdzający
iż kandydaci na Przewodniczącego Rady Gminy Baligród otrzymali następującą liczbę
głosów :
-

„ za „ kandydaturą Radnego Zbigniewa Bończak głosowało 9 radnych

-

„„ za „ kandydaturą Radnego Waldemara Pitycz głosowało 4 radnych

Komisja Skrutacyjna stwierdza , że na Przewodniczącego Rady Gminy Baligród wybrany
został Radny Zbigniew Bończak otrzymując 9 głosów „za” .
Przewodniczący obrad sesji Radny Stanisław Piłat przystąpił do podjęcia uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Baligród stwierdzając , że w głosowaniu
tajnym na Przewodniczącego Rady wybrany został Radny Zbigniew Bończak
Przewodniczący

obrad

sesji

Radny

Stanisław

Piłat

oddał

prowadzenie

sesji

Przewodniczącemu Rady Gminy Baligród Panu Zbigniewowi Bończak
Przewodniczący Rady Zbigniew Bończak podziękował Radnym za wybór obiecując , że
będzie postępował zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Przewodniczący Rady przystąpił od
realizacji następnego punktu z porządku obrad sesji .
b) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Baligrodzie

Przewodniczący

Rady

Zbigniew

Bończak

poprosił

o

zgłaszanie

kandydatur

na

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Baligród .
Radna Krystyna Pieta zgłosiła Radnego Henryka Trybulewicza
Przewodniczący Rady zapytał , czy Radny wyraża zgodę na kandydowanie .
Radny Henryk Trybulewicz wyraził zgodę
Więcek kandydatów nie zgłoszono .
Radni przystąpili do tajnego głosowania.
Komisja Skrutacyjna przestąpiła do pracy.
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Mariusz Hebda odczytał protokół komisji stwierdzający
, że kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Radny Henryk Trybulewicz

otrzymał

następują liczbę głosów :
-

„ za „ kandydaturą Radnego Henryka Trybulewicza oddano 13 głosów

-

„ przeciw „ – oddano 0 głos

-

„ wstrzymuję się „ – oddano 0 głosy

Komisja Skrutacyjna stwierdza , że na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Baligród
wybrany został Radny Henryk Trybulewicz otrzymując 13 głosów „za”
Przewodniczący Rady Zbigniew Bończak przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Baligród stwierdzając , że w głosowaniu tajnym na
Wiceprzewodniczącego Rady wybrany został Radny Henryk Trybulewicz
Ad. 8 Wolne wnioski , zapytania i dyskusja .
Wójt Gminy Baligród – Agata Pomykała przedstawiła sprawozdanie dotyczące stanu
majątkowego

gminy

.

Wójt

przypomniała

Po

objęciu

stanowiska

Wójta

Gminy

Baligród w 2010 r. zadłużenie Gminy wynosiło 4 882 044 zł - dodatkowo wskutek m.in.
nieopodatkowania dróg rolniczych w latach 2008 - 2010 przez poprzedniego wójta
Ministerstwo

Finansów

Publicznych

pomniejszyło

nam

budżet

w

2014

r.

o kwotę 999 596 zł, w związku z powyższym faktyczne zadłużenie wynosiło 5 881 640 zł.
Liczba projektów przygotowanych do realizacji na początku kadencji - 0.
Gmina Baligród w latach 2010-2014 przygotowała i otrzymała dofinansowanie ponad 40
projektów unijnych i wniosków krajowych. Inwestycje wykonane w latach 2010-2014
wyniosły 13 037 922 zł Środki pozyskane 9 968 867 zł Środki gminy na inwestycje 3 069
055 zł Zadłużenie na koniec kadencji 4 680 139 zł. W trakcie kadencji wykonano
Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Baligrodzie Wartość całego zadania – 2 321
387 zł Środki własne – 1 160 700 zł Środki pozyskane – 1 160 687 zł Inwestycja
dofinansowana przez Wojewodę Województwa Podkarpackiego Wyposażenie nowej Szkoły
Podstawowej w Baligrodzie

Środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej – 169

739 zł Indywidualizacja nauczania w kl. I-III w SP w Gminie Baligród (POKL) Wartość całego
projektu: 29 962 zł Środki własne: 0 zł Dofinansowanie 29 962 z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013
Zadania zrealizowane w projekcie:Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły (programy
multimedialne, gry komputerowe, logopedyczne gry i układanki) Zajęcia dodatkowe
realizowane w SP w Baligrodzie: Zajęcia logopedyczne Zajęcia dla dzieci z trudnościami w
pisaniu i czytaniu Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
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matematycznych Zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego do kuchni oraz stołówki
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Baligrodzie Wartość całego projektu – 65 629 zł
Środki własne – 18 962 zł Środki pozyskane – 46 667 zł Dofinansowanie z Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie W ramach realizacji zadania zakupiono następujące
artykuły: meble, sprzęt AGD ,akcesoria i przybory kuchenne, wyposażenie jadalni Po raz
pierwszy ciepły posiłek w szkołach na terenie Gminy Baligród – Wniosek w ramach
wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 r. 240 000 zł
pozyskane w 2011 r. Dodatkowo pozyskane środki - 65 000 zł Ciepły posiłek w szkołach na
terenie Gminy Baligród w 2012 r. Wartość całego zadania – 180 000 zł Środki własne – 60
000 Środki pozyskane – 120 000 zł Przedsięwzięcie dofinansowane przez Wojewodę
Województwa Podkarpackiego W latach 2011 – 2012 koszt przygotowania obiadu wynosił
ok. 11 zł.Od 2013 r. rozpoczęła funkcjonować kuchnia przy Szkole Podstawowej w
Baligrodzie – koszt przygotowania obiadu aktualnie wynosi 4,50 zł. Budowa kompleksu boisk
„Orlik 2012” Wartość całego zadania – 1 055 032 zł Środki własne – 222 032 zł Środki
pozyskane - 833 000 zł Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 500 000 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 333 000 zł
„Bezpieczne i atrakcyjne miejsce rekreacji i turystyki w Baligrodzie - remont trybun stadionu
sportowego, budowa ogrodzenia i wiaty rekreacyjnej” Wartość projektu: 219 413 zł Środki
własne: 48 163 zł Wartość dofinansowania: 131 250 zł + 40 000 zł =171 250 zł Projekt
dofinansowany z PROW Odnowa wsi – LSR LGD Nasze Bieszczady - 131 250 zł Inne
źródła – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 40 000 zł „Przeciwdziałanie i
likwidowanie skutków klęsk żywiołowych dla środowiska w gminie Baligród – doposażenie
jednostki OSP w Baligrodzie” Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Wartość całego projektu - 26 292 zł Środki
własne – 8 927 zł Środki pozyskane - 17 365 zł Zakupiono następujące wyposażenie:
pompę szlamową kurtynę wodną agregat prądotwórczy jednofazowy ,radiotelefony pilarki
maszt oświetleniowy węże prądownice Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Baligrodzie Wartość zakupu samochodu to 116 980
zł, wkład gminy to 14 980 zł, Łącznie środki pozyskane to kwota 102 000 zł.
Samochód Renault Trafic wraz z wyposażeniem: wyciągarka, radiotelefon, belka świetlna z
napisem „Straż”, sygnały świetlne i dźwiękowe, hak kulowy, lampy przednie błyskowe. Na
dachu samochodu miejsce na drabinę nasadkową i węże ssawne. Modernizacja stacji
uzdatniania wody w Kołonicach i sieci wodociągowej nieremontowanej ok. 30 lat
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie Wartość całego projektu – 122 000 zł Środki własne - 52 560 zł Środki
pozyskane – 69 440 zł Cała kwota wydatkowana została na: Wykonanie instalacji zasilającej
zestaw filtracyjny na odcinku zestaw pompowy – zestaw filtracyjny, wykonanie rurociągów.
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Montaż kompletnego zestawu filtracyjnego Ofsy 36 Culligan - zestaw filtracyjny typu OFSY to
pośpieszne, ciśnieniowe filtry zamknięte, przeznaczone są specjalnie do uzdatniania wody
powierzchniowej metodą koagulacji kontaktowej oraz filtracji mechanicznej (odżelazianie i
odmanganianie). Wykonanie docelowej instalacji wody uzdatnionej na odcinku zestaw
filtracyjny ostatni kołnierz przyłączeniowy zlokalizowany w budynku stacji uzdatniania wody
wraz z montażem armatury i zachowaniem miejsca przyłączeniowego dla kolejnego
przewidywanego zestawu filtracyjnego, wykonanie rurociągów. Wykonanie docelowej
instalacji wody płucznej na odcinku zestaw filtracyjny - ostatni kołnierz przyłączeniowy
zlokalizowany w budynku stacji uzdatniania wody wraz z montażem armatury i zachowaniem
miejsca przyłączeniowego dla kolejnego zestawu filtracyjnego, wykonanie rurociągów.
Montaż zaworu redukcyjnego na rurociągu wody płucznej. Wpięcie zestawu filtracyjnego do
istniejącej instalacji elektrycznej i sterowania. Rozruch instalacji Modernizacja stacji
uzdatniania wody i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ternie gminy Baligród Wartość całego
projektu –1 038 116 zł Środki własne – 259 529 zł Środki pozyskane - 778 587 zł
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich W 2014 r. zrealizowano I etapu
w/w projektu, który zakładał budowę nowych przyłączy kanalizacji i przebudowę istniejących
niedrożnych i nieszczelnych odcinków przyłączy sanitarnych, naprawę sieci kanalizacyjnej
wykonanej w poprzedniej kadencji oraz wymianę przyłączy kamionkowych na przyłącza
PCV. II etap projektu musi zostać realizowany do 30 czerwca 2015 r., w przeciwnym razie
gmina będzie musiała zwrócić całą kwotę dofinansowania projektu. Wartość I etapu
inwestycji - 210 000 zł Wkład własny gminy - 83 940 zł Dofinansowanie – 126 060 zł Koszt II
etapu w/w inwestycji, który realizowany będzie w 2015 r. to: Wartość zadania - 828 116 zł
Wkład gminy - 175 589 zł Dofinansowanie - 652 527 zł Remont dróg gminnych w 2011 r.
Dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wartość całego
projektu – 1 751 199 zł Środki własne – 356 820 zł Środki pozyskane – 1 394 379 zł
Baligród: ul. Podgłębokie,ul. 8 Marca, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. 6–tego Sierpniaul. A.
Mickiewicza Mchawa – tzw. droga „Chałupki” oraz „droga przez wieś” Zahoczewie – tzw.
droga „koło Kwieka” Nowosiółki – tzw. droga „koło Mycyka” Dodatkowe fundusze na drogi
rolnicze: W 2011 r. pozyskano 21 000 zł Wykonano: czyszczenie rowów, poprawę
nawierzchni dróg, zabezpieczenia poboczy itp. prace na drogach rolniczych .Remont dróg
gminnych w 2012 r. Wartość całego zadania – 836 500 zł Środki własne – 156 500 zł Środki
pozyskane - 680 000 zł Całość zadania dofinansowana przez Wojewodę Województwa
Podkarpackiego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Z tej kwoty
realizowano remont dwóch ulic w Baligrodzie: ul. 11-ego Listopada oraz ul. T. Kościuszki
Kwota 180 000 zł – oszczędność po przetargu przeznaczono na remont dróg na ulicach: W.
Pola oraz Ks.T. Kościa. Dodatkowe fundusze na drogi rolnicze Wartość całego zadania –
100 000 zł Środki własne – 20 000 zł Środki pozyskane – 80 000 zł Inwestycja
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dofinansowana przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Renowacja, zabiegi pielęgnacyjne oraz wycinka krzewów na cmentarzu wojennym w
miejscowości Baligród w 2012 r.Całość zadania: 70 000 zł Dofinansowanie od Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - 30 000 złDofinansowanie od Wojewody
Województwa Podkarpackiego - 40 000 zł Dodatkowo pozyskano 20 000 zł na wymianę
krzyży na mogiłach polskich żołnierzy, które znajdują się na cmentarzu w Baligrodzie Zabiegi
pielęgnacyjne na cmentarzu wojennym w Baligrodzie w 2013 r. Wartość całego projektu – 20
000 zł Środki własne – 0 zł Środki pozyskane – 20 000 zł Dofinansowanie z Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego Łącznie renowacja cmentarza wojennego w Baligrodzie w latach
2012 – 2014 wyniosła 110 000 zł ZAHOCZEWIE Remont świetlicy wiejskiej w Zahoczewiu
Wartość całego projektu - 123 033 zł Środki własne – 70 906 zł Środki pozyskane - 52 127
zł Dofinansowanie z PROW Budynek od lat pozostawał bez renowacji, niszczał i był rzadko
użytkowany. W chwili obecnej zmieniony został dach świetlicy i wykonano kompleksowy
remont wnętrza. Wprowadzono nowe rozwiązania przestrzenne i dzięki temu uzyskano
dodatkowe pomieszczenia użytkowe. Wyposażono wnętrza pomieszczeń i zaplecze
kuchenne. Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Zahoczewiu w 2013 r.Wartość
całego projektu - 84 536 złŚrodki własne – 34 536 złŚrodki pozyskane – 50 000 zł
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie Samochód ratowniczo – gaśniczy Star 244 – JELCZ 005 W 2011 r. Urząd
Gminy w Baligrodzie wykonał dokumentację techniczną na budowę oświetlenia w
miejscowości Zahoczewie. Przewidywany termin realizacji to 2015 r. Dzięki inicjatywie Wójta
Gminy Baligród, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wydał warunki
techniczne na budowę chodników w miejscowości Nowosiółki – Zahoczewie Wkład własny
gminy - 0,00 zł MCHAWA Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Mchawa Wartość całego projektu – 55 988 zł Środki własne – 0 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Budowa
świetlicy wiejskiej w miejscowości Mchawa Etap I Wartość I etapu inwestycji – 30 000 zł
Środki własne – 20 000 zł Środki pozyskane – 10 000 zł Dofinansowanie z Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mchawa Etap I Wartość I
etapu inwestycji – 30 000 zł Środki własne – 20 000 zł Środki pozyskane – 10 000 zł
Dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Mchawa Etap II Wartość II etapu budowy 43 000 zł Środki własne – 21 000
zł Środki pozyskane – 20 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
2 000 zł z Nadleśnictwa Baligród Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych i drogi prowadzącej do kościoła w miejscowości Cisowiec Środki pozyskane na
inwestycję to 55 000 zł wkład własny – 0,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Na remont drogi prowadzącej do kościoła w
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miejscowości Cisowiec, Agata Pomykała Wójt Gminy Baligród pozyskała 210 000 zł, wkład
Nadleśnictwa Baligród - 52 500 zł, wkład własny gminy - 0,00 zł NOWOSIÓŁKI Remont
budynku Szkoły Podstawowej w Nowosiółkach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom
Samopomocy Wartość całego projektu – 535 700 złŚrodki własne – 0,00 zł
Dofinansowanie z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Budowa
Wiejskiego Centrum Kulturalno – Oświatowego w Nowosiółkach Wartość całego projektu –
150 483 zł Środki własne – 52 683 zł Środki pozyskane – 97 800 zł Dofinansowanie z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER+ Odnowa wsi Dokumentacja na
wykonanie oświetlenia ulicznego w Stężnicy Koszt wykonania dokumentacji technicznej na
budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Stężnica to 10 309 zł. Realizacja oświetlenia
przewidziana była na 2014 r., z powodu nieuchwalenia budżetu przez Radę Gminy w
Baligrodzie inwestycja przeniesiona została na lata 2015 – 2016. Inwentaryzacja zasobów
azbestowych w celu przyszłej ich wymiany i utylizacji. W ramach „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baligród” Dofinansowanie z Ministerstwa
Gospodarki Środki pozyskane - 22 140 zł Otrzymaliśmy 100% dofinansowania na
wykonanie analiz i całości programu usuwania wyrobów zawierających azbest.Realizacja
projektu „Czas na aktywność w Gminie Baligród” – 2012 r. Wartość projektu: 238 070 zł
Środki własne: 11 970 zł Wartość dofinansowania: 226 100 zł Dofinansowanie w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007 – 2013 Organizacja i przeprowadzenie
szkoleń dla uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Baligród"
Okres realizacji lata 2013 – 2015 Wartość całego projektu – 635 658 zł Środki własne – 66
744 zł Środki pozyskane – 568 914 zł Dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Realizacja projektu „Inwestycje i turystyka – szansą na
dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” Wartość całego projektu 599 315 zł Środki własne – 59 931 zł Środki pozyskane – 539 384 zł Dofinansowanie z
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej W ramach realizacji zadania
zrealizowano następujące przedsięwzięcia: Odbyły się cztery imprezy kulturalno –
promocyjne Odbyły się trzy konferencje naukowe o różnorodnej tematyce Przeprowadzono
procedurę związaną z opracowaniem i zastrzeżeniem herbu gminy Opracowano dokumenty
strategiczne Gminy Baligród Wydano materiały promujące gminę Wykonano tablice –
witacze (w trakcie realizacji są tablice opisujące atrakcje turystyczne gminy) Zakupiono
przenośne stoisko promocyjne Zakupiono przenośne stragany wystaw Gadżety i materiały
promujące gminę Przedszkole w Baligrodzie W październiku 2011 r., po ponad 11 latach
przerwy, ponownie rozpoczęło funkcjonować w Baligrodzie przedszkole. Stowarzyszenie
„Nasza Przyszłość – Tarnawa” przy stałym wsparciu Agaty Pomykały Wójta Gminy Baligród,
prowadzi Niepubliczne Przedszkole, w którym dzieci mają profesjonalną i rzetelną opiekę
Rozpoczęta budowa szerokopasmowej sieci internetowej na terenie Gminy Baligród Gmina
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Baligród bierze udział w projekcie pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie”. Samochód osobowy i terenowy w Urzędzie Gminy Baligród
Staraniem Agaty Pomykały Wójta Gminy Baligród, Komenda Wojewódzka Policji w
Rzeszowie nieodpłatnie przekazała na rzecz Gminy Baligród dwa samochody. Jeden to
samochód osobowy marki Opel Astra a drugi to samochód terenowy ARO z przebiegiem 50
tyś. km. Wójt oznajmiła , ze Inwestycje zaplanowane do realizacji na przyszłe lata obejmują
Realizacja II etapu projektu pt. Modernizacja stacji uzdatniania wody i rozbudowa sieci
kanalizacyjnej na ternie gminy Baligród Koszt II etapu w/w inwestycji, który realizowany
będzie w 2015 r. to: Wartość zadania - 828 116 zł Wkład gminy - 175 589 zł Dofinansowanie
- 652 527 zł Przewodniczący Rady w trakcie wypowiedzi Wójt zwrócił uwagę aby
wypowiedz była prowadzona „do rzecz” . Przewodniczący poprosił o odnotowanie faktu
niezastosowania się do wskazań Przewodniczącego w protokole. Wójt nadal kontynuowała
wypowiedz informując że Gmina Baligród zgłosiła w 2014 r. zadania do regionalnych
terytorialnych programów Województwa Podkarpackiego. Przedsięwzięcia zaplanowane do
realizacji w ramach programu „Błękitny San” Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w
miejscowościach: Jabłonki, Baligród, Kołonice, Bystre, Stężnica, Mchawa, Kielczawa,
Roztoki Dolne, Cisowiec, Zahoczewie, Żerdenka, Nowosiółki. Budowa nowego ujęcia wody
oraz modernizacja istniejącego i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w
miejscowościach: Baligród, Bystre, Stężnica, Machawa, Roztoki Dolne, Kielczawa, Cisowiec,
Zahoczewie, Żerdenka, Nowosiółki. Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy
Baligród w ramach „Program Strategicznego Rozwoju Bieszczadów” 2 parkingi (w
miejscowości Nowosiółki i Bystre), 2 miejsca widokowe (w miejscowości Baligród),16 km
chodników wzdłuż rzeki Hoczewka obok drogi wojewódzkiej na odcinku Nowosiółki –
Jabłonki, 2 zjazdy: drogi dojazdowe do rzeki Hoczewka z drogi wojewódzkiej miejscowości
Nowosiółki i Zahoczewie, 2 kładki dojściowe łączące brzegi rzeki Hoczewka w miejscowości
Nowosiółki i Zahoczewie, oznakowania turystyczne, odrestaurowanie pierzei rynku w
Baligrodzie, odnowa kapliczek przydrożnych wzdłuż rzeki Hoczewka, zagospodarowanie i
utworzenie 2 plaż i kąpielisk na rzece Hoczewka w miejscowości Nowosiółki i Zahoczewie,
budowa 4 wiat przy rzece Hoczewka. „Eliminowanie barier przyczyniających się wykluczenia
społecznego powiatów bieszczadzkiego, sanockiego, leskiego poprzez budowę
podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych” Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w
ramach w/w zadania: Budowa stacji narciarskiej na terenie Gminy Baligród. Utworzenie
dwóch tras zjazdowego - 700 m i 500m. Utworzenie czterech tras narciarstwa biegowego z
infrastrukturą oświetleniową - łączna długość 40 km. Budowa parkingów dla 100
samochodów. Modernizacja dwóch boisk - stworzenie sztucznych lodowisk w Baligrodzie i
Mchawie. Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu . W trakcie
sprawozdania
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Wójt oznajmiła , ze przez ostanie miesiące urząd maił przeprowadzone pod względem
finansowym kontrole przez Regionalną Izbę Obrachunkową . Pierwsza kontrol trwała ponad
półtora miesiąca , a druga ponad trzy tygodnie . Wójt zaznaczyła , że są to audyty RIO które
są do wglądu w Urzędzie Gminy .
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanu faktycznego lasów gminnych
Wójt odpowiedziała , że zgodnie z ustawą z 1990 r wszystkie lasy jakie gmina posiada są
lasami gminnymi a nie wiejskimi . Środki pozyskiwane ze sprzedaży drewna były
przeznaczane między innymi do tych miejscowości , które nie posiadają na swoim terenie
lasów , są to m. inni. Nowosiółki , Mchawa . Zgodnie z przygotowaną dokumentacją w której
określona została odpowiednia ilość drzew do pozyskania a którą opracowuje Biuro
Urządzania Lasów i którą opiniuje Nadleśnictwo Baligród , Powiat i najważniejsza instytucja
czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie , gmina miała prawo dokonać
takiej wycinki.
Przewodniczący Rady zaznaczył , że o pozyskiwaniu środków ze sprzedaży mienia powinna
decydować wioska, tak jak praktykowane jest to w Lesku.

Ad. 9 Zakończenie obrad sesji .

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji i zamknął obrady
pierwszej sesji .

Protokołowała : J.Zdebik

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Bończak
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