VI.0002.2.2014

Protokół Nr II.2014
z sesji Rady Gminy Baligród odbytej
w dniu 8 grudnia 2014 roku.

Ad. 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród – Zbigniew Bończak, który
przywitał zebranych.
Obecni na sesji radni według listy obecności - 15 radnych.
Zaproszone osoby według listy obecności.
Ad.2. Wręczenie zaświadczeń i wyborze Radnych przez Przewodniczącego Gminnej
Wyborczej w Baligrodzie .

Komisji

Przewodniczący Rady poprosił Pana Marka Owsianika – zastępcę Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Gminy Baligród osobom,
które były nie obecne na pierwszej sesji Rady Gminy .
Pan Owianik wręczył zaświadczenia Panu Marianowi Paniewiczowi oraz Panu Zdzisławowi
Jaremie, jednczesnie składając gratulacje.
Ad.3 Złożenie ślubowania przez Radnych.
Przewodniczący Rady odczytał 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 „ Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady podziękował radnym oraz złożył im gratulacje.
Ad.4.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową liczbę 15 radnych na
sesji obecnych jest 15 radnych w związku z powyższym obrady sesji są prawomocne.
Ad.5. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjeciem porządku obrad.
Za przyjęciem porządku głosowało 15 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.
Za przyjęciem protokolu głosowało 15 radnych. Protokoł został przyjęty jednogłośnie.
Ad.7 Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

- Mariusz Hebda– przewodniczący
- Krystyna Hetnał - członek
- Zdzisław Jarema – członek
Przystąpiono do głosowania nad powołaniem komisji. Za powołaniem komisji w skałdzie w/w
głosowało 15 radnych. Komisja została pwołana jednogłośnie.
Ad.8. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Baligród przez Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej w Baligrodzie.
Pan Marek Owsianik wręczył zaświadczenie Panu Robertowi Stępień oraz złożył mu gratulacje.
Ad.9. Złożenie ślubowania przez Wójta.
Przewodnicząy Rady odczytał słowa roty ślubowania :
„… obejmując Urząd Wójta Gminy Baligród uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
Gminy Baligród…
Pan Robert Stępień odpowiedział: Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg..”
Przewodniczący Rady złożył gratulacje oraz powiedział , że zdobył zaufanie mieszkańców jest
to zaszczytna funkcja ale jednocześnie nakłada na Pana obowiązki, mając na uwadze to, że
pełnił już Pan wcześniej funkcję wierzę, że potrafi Pan ją sprawować należycie, godnie i rzetelnie
mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców, musi Pan przywrócić mieszkańcom poczucie
spokoju, wiarę w to,że każdy ma prawo do wolnej wypowiedzi, oceny pracy urzędu według własnego
poglądu. Życzę i oczekuję aby udało się stworzyć poprawne stosunki w samym urzędzie pracy dla
Pana i pracowników jak również liczę na poprawną współpracę z całą radą .Spoczywają również
na Panu obowiązki realizowania inwestycji , wierzę że będzie Pan pozyskiwał skutecznie środki
nasze krajwe jak i unijne oczywiście na tyle na ile pozwoli nam wkład własny . Życzę sukcesów,
mądrości w podejmowanych decyzjach, umiejętności słuchania mieszkańców i oby ten okres
czteroletni dla Pana i mieszkańców był dobrze spełnionym obowiązkiem.
Ad.10. Podjęcie uchwał:
a) W sprawie powołania składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy Baligród.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłszanie kandydatów do skłdu Komisji Budżetu, Inwestycji
i Własności Komunalnej:
Radny Mariusz Hebda zgłosił następujących kandydatów:
1. Krystyna Kuzio
2. Krystyna Pięta
3. Leszek Korab
4. Krystyna Hetnał
5. Marian Pankiewicz
6. Zdzisław Jarema

Przewodniczący zapytał czy zgłoszeni kandydaci do składu komisji wyrażają zgodę?
Wszyscy wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem komisji w w/w składzie:
Za przyjeciem głosowało 15 radnych, powyższy skład został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska.
Radna Krystyna Kuzio zgłosiła następujących kandydatów:
1. Leszek Korab
2. Andrzej Pięta
3. Mariusz Hebda
4. Marek Miller
5. Stanislaw Piłat
6. Marian Pankiewicz

Przewodniczący Rady zapytał kandydatów czy wyrażają zgodę?
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę.
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem składu osobowego komisji.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Komisja w w/w składzie została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Porządku Publicznego.
Radny Leszek Korab zgłosił następujących kandydatów:
1. Andrzej Pięta
2. Krystyna Pięta
3. Krystyna Kuzio
4. Henryka Wałachowska
5. Krystyna Hetnał
6. Paweł Łyskanycz

Przewodniczący Rady zapytał czy wszyscy kandydaci wyrażają zgodę?

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady przystąpilł do głosowania nad przyjęciem składu osobowego komisji.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, powyższy skład został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady po przeczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad przyjęciem
powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowłało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
b) Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baligród.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej Gminy
Baligród.
Radny Henryk Trybulewicz zgłosił następujących kandydatów do skałdu Komisji:
1. Mariusz Hebda
2. Marek Miller
3. Waldemar Pitycz
Na Przewodniczącego Komisji zaproponował Pana Mariusza Hebdę.
Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zgłosić kandydatów do składu komisji?
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący zapytał czy osoby zgłoszone wyrażają zgodę.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę, Pan Hebda również wyraził zgodę na przewodniczącego komisji.
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad wyborem w/w składu komisji oraz wyboru Pana Hebdy
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Za wyborem radnego Hebdy na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz za proponowanym wyżej
składem komisji głosowało 15 radnych. Skład komisji wraz z przewodniczącym Panem Mriuszem
Hebdą został wybrany jednogłośnie.
Przewodniczący po przeczytaniu projektu
uchwały.

przystąpił do głosowania nad podjęciem powyższej

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
c) Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baligród
Przewodniczący poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie zgodnie z rozporządzeniem stawek
i wynagrodzeń obejmujących wynagrodzenie Wójta.
Pani Sekretarz odpowiedziała:
Wynagrodzenie zasadnicze od 4.200 zł do 5.900 zł.
Dodatek funkcyjny – maksymalnie 1.900 zł.
Dodatek za wieloletnia pracę – według przepracowanych lat,

Dodatek specjalny – od 20 % do 40% wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem funkcyjnym.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie jak wynagrodzenie wyglądało poprzednio.
Pani Sekretarz odpowiedziała,że poprzednio wynagrodzenie przedstawiało się następująco:
- 4.200 zł;. – wynagrodzenie zasadnicze,
- 1.500 zł. – dodatek funkcyjny,
- 20% - dodatek za wieloletnią pracę,
- 30% - dodatek specjalny, który wynosił 1,710 zł.
Na podstawie Uchwały z 20 marca 2013r.
Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie propozycji stawek wynadgodzenia.
Radny Mariusz Hebda zaproponował :
- wynagrodzenie zasadnicze – 4.200 zł.
- dodatek funkcyjny – 1.500 zł.
- dodatek za wieloletnią pracę 20%
- dodatek specjalny obniżyć do 25%
Przewodniczący zapytał czy ktoś jeszcze c hce zgłosić inne propozycje?
Innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o podliczenie zaproponowanego wynagrodzenia.
Skarbnik po obliczeniu powiedziała,ze wynagrodzenie wynosiłoby 7.965 zł. – brutto.
Przewodniczący zapytał o poprzednie wynagrodzenie.
Skarbnik odpowiedziała – 8.250 zł. – brutto.
Przewodniczący Rady zapytał radnych kto jest za przyjęciem wniosku złożonego
Mariusza Hebdę?

przez

Pana

Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący po przeczytaniu projektu
powyższej uchwały .

uchwały

przystąpił do głosowania

nad

przyjęciem

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie .
d) Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Sakarbnik o przedstawienie projektu uchwały.
Pani Skarbnik powiedziała, że w § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 22.735 zł. w tym
dział 750 – administracja publiczna , rozdział 75023- urzędy gmin- wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych kwota 4.351 zł. za sprzedaż Forda i Volkswagena . W dziale 754 – bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa 800 zł. za sprzedaż samochodu strażackiego z Nowosiółek.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 3.300 zł. dot.
wpływy z opłaty miejscowej. W dziale 758 – różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej
kwota – 12.214 zł. – jest to subwencja na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla
sześciolatków. W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza kwota 70 zł. – na naukę języka
angielskiego w gimnazjum.W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota
2.000 zł. jest to darowizna od Nadleśnictwa na świetlicę. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetowe
53.690 zł. z tego w dziale 020- leśnictwo, gospodarka leśna – 16.000 zł. w dziale 900- gospodarka
komunalna i ochrona środowiska , rozdział 901- gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 37.690 zł.
W § 3 – zwieksza się wydatki budżetowe o kwotę 76.425 zł. z tego dział 630 – turystyka
wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.840 zł. w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,
zakup materiałów i wyposażenia na zakup węgla w budynku ośrodka zdrowia kwota 15.000 zł.
w dziale 750- administracja publiczna rozdział 75022- rady gmin , diety dla radnych kwota 8.680 zł.
w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin wynagrodzenia bezosobowe 8.537 zł. wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń 130 zł. i składki na ubezpieczenie społeczne 13.124 zł. w dziale 75095pozostala działalność- diety dla sołtysów kwota 5.000 zł. w dziale 754- bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa – wydatki osobowe dla strażaków 1.000 zł. zakup energii - 2.800 zł.
w dziale 801- oświata i wychowanie – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.214 zł.
pozostala działałalność – wynagrodzenia osobowe – 600 zł. W dziale 900- gospodarka komunalana
i ochrona środowiska 1.500 zł. zakup usług pozostałych w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego dotacja podmiotowa dla GOK-u – 5.000 zł.
Przewodniczący
16.000 zł.

Rady zapytał

Panią

Skarbnik

o zmniejszenie wydatków z leśnictwa o kwotę

Pani Skarbnik odpowiedziała , że jest to kwota pozostała po zwrocie Vatu, zostało rozliczone
pozyskanie drewna , tak też w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska również
inwestycja została rozliczona i zostało 37.690 zł. – Vat.
Przewodniczący Rady zapytał również o kwotę 8.533 zł. i 13.124 zł.
Skarbnik odpowiedziała, że 13.124 zł. są to składki ZUS dla pracowników, a 8.533 zł. są to
wynagrodzenia bezosobowe czyli wszystkie umowy zlecenia dla Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady zapytał jakie to są umowy?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że np. dodatkowo zatrudniono na umowę zlecenie Pana Ukleję na
obronę cywilną w związku z urlopem macierzyńskim pracownicy.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Dyrektora Chytłę o wyjaśnienie w jakim celu przesunięto
kwotę 5.000 zł dla GOK-u.
Pan Dyrektor odpowiedział,że zaplanowano za małą kwotę na tzw. „imprezy gminne”, chodzi tu
głównie o spotkanie Wójtów w ramach Bieszczadzkiego Związku Gmin Pogranicza, gdzie każda
gmina raz w roku organizuje takie spotkanie na swoim terenie.Następna sprawa to zakup olejów
i paliwa do wykaszarek w celu wykoszenia traw przy świetlicach wiejskich oraz przygotowania
drewna na zimę.
Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi i zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania ?
Pan Radny Pitycz zapytał o wpływy ze sprzedaży składników
o sprzedaż samochodów, które były na stanie OSP Nowosiółki .

majątkowych a mianowicie

Pani Sekretarz odpowiedziała, że na stanie OSP Nowosiółki był tylko samochód Żuk, Ford
i Volkswagen były na stanie Urzędu.

Pan Radny Pitycz zaproponował aby środki uzyskane ze sprzedaży samochodów, które znajdowały
się w OSP w Nowosiołkach przekazać na tą jednostkę.
Pan Sołtys wsi Mchawa zapytał o środki na wykonanie kanalizacji w nowym budynku świetlicy.
Chciałby jeszcze w tym roku wykonać kanalizację. Zostało sprzedane drewno , które Rada
przydzieliła na sołectwo w Mchawie, uzyskano z tej sprzedaży środki w wysokości 15.000 zł. z tego
8.000 zł. zostało przeznaczone na budowę świetlicy a pozostało jeszcze 7.000 zł. są to środki
przeznaczone przez Radę Gminy na sołectwo w Mchawie. Wpłacił też Pan Nadleśniczy
Nadleśnictwa Baligród 2.000 zł. z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Mchawie.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że została zapłacona cześc faktury za budowę świetlicy Pan Sołtys
o tym wie.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad zmianami do budżetu i przystąpil do głosowania nad
podjęciem powyższej uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie.
e) Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/23/2002r Rady Gminy Baligród
z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady oraz diet dla radnych i sołtysów Gminy Baligród.
Przewodniczący Rady powiedział, że Pani Wójt przygotowała projekt uchwały o obniżeniu diety
dla Przewodniczącego Rady , osobiście uważa, że jest to nie na miejscu ze strony Pani Wójt, jeśli
chciała obniżyć dietę to mogła wystąpić z takim projektem w trakcie trawania jej kadencji. Obecna
uchwała obowiązuje od 2002 roku, i jeśli nowa rada i Wójt będą mieli w planie obniżenie diety to
przygotują taką uchwałę.
Przewodnicząy Rady po przeczytaniu projektu uchwały przystapił do głosowania:
Za podjęciem uchwały głosowało : 0, przeciw : 11 radnych, wstrzymało się ; 4 radnych.
Uchwała nie została podjęta.
Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i pytan nie wniesiono.
Ad.12. Wolne wnioski i dyskusja.
Głos zabrała Pani Jolanta Hajnus- kierownik podmiotu leczniczego, udzielają świadczenia
podstawowe opieki zdrowotnej na terenie Gminy Cisna i Solina. Od pół roku prowadzilła rozmowy
z Panią Wójt, która prosiła o drugiego lekarza rodzinnego na terenie Gminy Baligród. Taki lekarz
został pozyskany i wyraża chęć pracy w tej gminie od stycznia.Jest to lekarz z dziewięcioletnim
stażem. Zwraca się z zapytaniem czy Państwo Radni chcą drugiego lekarza, nadmienia, że nie
będzie stwarzać konfliktów Pani Doktor Sławińskiej, ten lekarz pracowałby trzy dni w tygodniu. Nie
ukrywa, ze interesowałoby ją utworzenie również drugiej apteki. W Baligrodzie znajduje się
budynek starej szkoły , gdzie można byłoby otworzyć aptekę i mieszkanie dla lekarza.
Lekarz musi mieć zapewnione mieszkanie, a takie w chwili obecnej znajduje się w budynku ŚDS
w Nowosiółkach, tylko wymaga remonu, który gmina musiałaby wykonć.
Przewodniczący Rady zastanawia się dlaczego sprawa drugiego lekarza została poruszona na
koniec kadencji oraz apteka i przygotowywanie mieszkań w starej szkole, skoro tak bardzo Pani
Wójt chciała sprzedać ten budynek. Zapytał panią Hajnus kto poniesie koszty przygotowania

budynku szkoły i remontu w taki sposób aby spełniał wymogi sanepidu, oraz juką mamy pewność,
że po przygotowaniu szkoły lekarze będą chcieli przyjmować w Baligrodzie?
Pani Hajnus odpowiedziała, że wszelkie koszty z przygotowaniem budynku musiałaby ponieść
gmina.
Pani Radna Krystyna Pięta , powiedziała, że jest przedstawicielem baligrodzkiej służby zdrowia
a z Panią Doktor pracuje ponad 30 lat, zdemontowała informację, że Pani Doktor wybiera się na
emeryturę. Uważa, że drugi lekarz jest nam niepotrzebny , a gdyby była taka potrzeba to Pani
doktor zatrudniłaby drugiego lekarza. Aptekę również posiadamy. W Gminie Cisna było już wielu
lekarzy i rzaden się nie utrzymał a mieszkańcy przyjeżdzają do Baligrodu,w miejscowości
Wołkowyja również został zamknięty Ośrodek Zdrowia. Nie chciałaby aby podjęto działania, które
mogą zaszkodzić naszym mieszkańcom.
Przewodniczący Rady poinformował Panią Hajnus, że temat zostanie przeanalizowany i otrzyma
Pani odpowiedź na piśmie.
Pan Radny Andrzej Pięta powiedział, że Pani pielęgniarka szkolna otrzymała trzymiesięczne
wypowiedzenie na gabinet w Ośrodku Zdrowia w Baligrodzie, które trwać będzie do lutego
a obecnie miałby być on przeznaczony dla drugiego lekarza, więc nie ma takiej możliwości
aby od stycznia przyjmował w nim drugi lekarz.
Pan Radny Pitycz uważa, że należałoby przedyskutować ten temat z mieszkańcami aby nie podjąć
złej decyzji.
Przewodniczący Rady zagadza się z Radnym Pityczem i uważa, że należało wcześniej przed
podpisaniem umowy z lekarzem przeprowadzić spotkania z mieszkańcami gminy i zapytać o ich
opinie skoro rozmowy były prowadzone od sześciu miesięcy.
Pani Radna Krystyna Pięta nadmieniła, że Ośrodek Zdrowia funkcjonuje bez zastrzeżeń,
szczepienia wykonywane na bieżąco, wizyty domowe również według zgłoszeń. Do chwili obecnej
nie było ani jednej kontroli z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pani
Radna
Wałachowska również potwierdziła, że należałoby przeprowadzić konsultacje
z mieszkańcami i zastanowić się nad tym tematem.
Przewodniczący Rady powiedział, że tamat zostanie poruszony na kolejnej sesji, ale fizycznie nie
ma takiej możliwości aby od stycznia 2015r. przyjmował drugi lekarz.
Przewodniczący zapytał czy ktoś chyciałby zabrać jeszcze głos?
Pan Sołtys wsi Nowosiołki, poruszył temat drogi , która biegnie koło mostu w Nowosiołkach. Droga
ta była remontowana i jest w dobrym stanie ale ostanio Nadleśnictwo Lesko pozyskiwało drewno
z lasu i transport odbywa się przy wykorzystaniu tej drogi. Prosiłby aby dopilnować tę drogę po
zakończeniu tych prac, aby nie okazało się , że zostanie droga zniszczona. A jeśli tak to niech
Nadleśnitwo naprawi na koszt własny.
Przewodniczący Rady zapytał czy
w sprawie stanu drogi ?

przez

rozpoczęciem

transportu

został spisany

protokół

Pani Sekretarz odpowiedziała, że tak spisano protokół. Jest zarządzenie Wójta w sprawie
korzystania z dróg gminnych, Nadleśnictwo spisuje z Urzędem umowę na korzystanie z danej drogi,
jest robiona wizja w terenie.
Przewodniczący Rady zapytał Panią Skarbnik czy na koniec roku zostaną zobowiązania?

Pani Skarbnhik odpowiedziła, że tak ale jeszcze w chwili obecnej nie wie w jakiej wysokości.
Przewodniczący Rady zapytał o wykorzystanie urlopu przez Panią Wójt , a jeśli nie został
wykorzystany to czy wypłacono ekwiwalent?
Pani Skarbnik odpowiedziała , że urlop nie wykorzystano w ilości 55 dni za co zostanie wypłacony
ekwiwalent.
Przewodniczący zapytał dlaczego nie został wykorzystany urolp w ciągu roku?
Pani Sekretarz odpowiedziała, że karty urlopowe
wykorzystania urlopu w związku z kontrolą RIO.

zostały

wystawione. Pani Wójt odmówiła

Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie na następną sesję kto był kompetentny wysłać
Panią Wójt na urlop.
Ad.13. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał .
Wniosków nie wniesiono.
Ad. 14. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji i zamknął obrady II sesji
Rady Gminy Baligród.
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