VI.0002.2.2014

Protokół Nr III.2014
z sesji Rady Gminy Baligród odbytej
w dniu 29 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.
Przewodniczący Rady w imieniu własnym i całej podziękował wszystkim, którzy
uczestniczyli w pogrzebie jego Taty, za złożony wieniec oraz słowa otuchy.
Ad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową
liczbę 15 radnych, na sesji jest obecnych 15 radnych w związku z powyższym
obrady sesji są prawomocne.
Ad.3 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad?
Zmian nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęcie
jednogłośnie.

porządku

głosowało 15 radnych. Porządek

został przyjęty

Ad.4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji?
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady
z poprzedniej sesji.
Za przyjęciem protokołu
jednogłośnie.

przystąpił do

głosowania nad przyjęciem protokołu

głosowało

15 radnych. Protokół został przyjęty

Ad.5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

- Krystyna Kuzio – przewodnicząca
- Leszek Korab
- Jan Łyskanycz
Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał głosowało 15 radnych. Komisja została
przyjęta jednogłośnie.

Ad.6 Informacja o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
Wniosków nie zgłoszono.
Ad.7 Podjęcie uchwał:
a) Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Baligród do Rady
Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Lesku.
Przewodniczący
Społecznej.

Rady

poprosił o zgłaszanie

kandydatów

do

Rady

Radna Krystyna Pięta zgłosiła radnego Mariusza Hebdę.
Przewodniczący Rady zapytał czy wyraża zgodę?
Radny Hebda wyraził zgodę.
Przewodniczący zapytał czy ktoś jeszcze chce zgłosić kandydata do rady?
Radna Henryka Wałachowska zgłosiła Panią radną Krystynę Hetnał.
Pani Hetnał nie może kandydować w związku z tym, że jest pracownikiem
Służby Zdrowia w Lesku.
W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatur, Przewodniczący Rady
po przeczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad przyjęciem
uchwały z kandydaturą Radnego Mariusza Hebdy na przedstawiciela do Rady
Społecznej.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
b) Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego
Narkomanii na rok 2015.

Programu

Radny Marian Pankiewicz zapytał jak wygląda
narkomanii w naszej Gminie oraz w szkołach.

Przeciwdziałania

diagnoza

problemu

Pani Henryka Wołoszyn – pracownik urzędu wyjaśnia, że ogólnie w naszej
gminie nie zdiagnozowano problemu dotyczącego narkomanii. Jest
prowadzona w szkołach profilaktyka przez pedagogów szkolnych, oraz
gmina zatrudnia na umowę zlecenie terapeutkę z poradni z Leska, która
prowadzi spotkania z młodzież w szkołach oraz dwa razy w miesiącu
przyjmuje w Ośrodku Zdrowia w Baligrodzie. Nie przeprowadzano diagnozy
ogólnej w naszej gminie, taka diagnozę przeprowadzają specjaliści, więc
należałoby wynająć firmę, która to zrobi. Gminna Komisja Alkoholowa nie
otrzymała dotychczas jakiegokolwiek zgłoszenia o problemie narkotykowym
zarówno ze szkół jak i z naszego społeczeństwa. Jeśli nie ma takiego
zgłoszenia, to nie można ingerować w czyjeś życie prywatne, natomiast
w szkołach jest prowadzona profilaktyka.
Pani Radna
Wałachowska poprosiła o przygotowanie na przyszłość
sprawozdania od pedagoga szkolnego.
Przewodniczący rady po przeczytaniu
głowsowania nad przyjęciem w/w uchwały.

projektu

uchwały przystąpił do

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
c) Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

Profilaktyki

Przewodniczący Rady zapytał Panią Skarbnik jak wygląda wykorzystanie
środków w 2014r. z tzw.korkowego?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że wykorzystanie było na ok 20 .000 zł.
A w planie była kwota 60.000 zł. Nie wykorzytano więcej ponieważ plan
był, ale faktycznie środków nie było.
Przewodniczący zapytał czy to jest zgodne z prawem?
Skarbnik odpowiedziała, że tak kwota, która zostaje przechodzi na
następny rok do nadwyżki budżetowej.
Pani Wołoszyn wyjaśniła, że po podjęciu uchwał Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wspólnym posiedzeniu
z Wójtem sporządzi harmonogram wydatków na 2015 rok, zgodnie
z złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji szkół z terenu naszej gminy
oraz podmiotów zajmujących się profilaktyką alkoholową.
Przewodniczący Rady poprosił o informację jak wygląda sytuacja
działania świetlic socjotetrapeutycznych oraz ogólna profilaktyka
w ostatnich czerech latach.
Pani Wołoszyn opowiedziała, że przy każdej szkole podstawowej oraz
Gimnazjum działają świetlice socjoterepautyczne. W ostatnich latach nie

były prowadzone zajęcia ponieważ brakowało środków finansowych.
W każdej szkole znajdują sie nauczyciele, którzy zostali przeszkoleni do
prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki alkoholowej .
Nauczyciele przeszkoleni mogą prowadzić zajęcia pozalecjne w szkołach,
zawierając wcześniej umowę zlecenie z urzędem, za każdą dodatkową
godzinę pracy pozalekcyjnej Urząd Gminy wypłaca środki.
Przewodniczący Rady Gminy po odczytaniu projektu uchwały przystąpił
do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
d) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu.
Pani Skarbnik powiedziała, że w § 1 zwiększa się dochody bużetowe
o kwotę 36.919,00 zł. dział 758 – różne rozliczenia jest to uzupełnienie
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W § 2
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.100 zł. dział 750administracja publiczna, promocja jednostek samorządu terytorialnego
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
W § 3 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 39.019 zł. w tym dział
750- administracja publiczna, rozdział 75023- urzędy
gmin, § 401
wyngrodzenia osobowe pracowników 34.210, rozdział 75075- promocja
jednostek samorządu terytorialnego,§ 430- zakup usług pozostałych
kwota 2.100 zł. w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92109- domy, ośrodki kultury świetlice i kluby § 430- zakup usług
pozostałych kwota 1.410 zł. dział 926-kultura fizyczna, rozdział-92605zadania w zakresie kultury fizycznej,§ 430- zakup usług pozostałych
kwota 1.300 zł.
Przewodniczący podziękował Pani Skarbnik i poprosił o pytania.
Radny Waldemar Pitych zapytał o kwotę 36.919,00 zł.
Pani Skarbnik odpowiedziała , że jest to uzupełnienie subwencji ogólnej,
otrzymaliśmy pismo od Ministra Finansów który subwencję ogólną
oblicza na podstawie średniej gęstości zaludnienia oraz z sprawozdania
o podstawowych dochodach podatkowych, większa kwota przepadała
naszej gminie i stąd jest zwiększenie subwencji na koniec roku.

Radny Marian Pankiewicz zapytał czy zaplanowane kwoty wystarczą na
wyposażenie odchodzącego Wójta a jeśli nie to jaką kwota zostanie
obciążony budżet na 2015 rok?
Skarbnik odpowiedział, że odprawa Pani Wójt wynosi 24.750 zł.,
ekwiwalent za urlop 21.731 zł. razem 46.481,00 zł, to jest kwota brutto plus
składki społeczne 4.248 zł. Ze względu na to że brak jest środków na
rachunku bankowym prawdopodobnie nie będzie w tym roku zapłacona
odprawa i będą to zobowiązania na przyszły rok.
Przewodnicząy Rady zapytał o środki na kulturę fizyczną?
Skarbnik odpowiedziała,że jest to kwota na konserwację nawierzchni
„Orlika” oraz świetlice kwota 1.410 zł. to jest za odrolnienie działki pod
budynkiem świetlicy w Nowosiółkach rocznie opłacane przez 10 lat.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do
głosowania nad przyjęciem w/w uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została podjęta
jednogłośnie.
e) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawieni nieruchomości
w drodze bezprzetargowej.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że jest to kontynuacja umowy dzierżawy na
kolejne 4 lata, związku z tym niezbędna jest uchwała. Jest to działka
rolna, umowę dzierżawy nadal zawiera Pani Lidia Kinal – Wnuk.
Przewodniczący Rady po przeczytaniu projektu uchwały przystąpił do
głosowania nad podjęciem uchwały.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Ad.8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie interpetacji
dotyczącej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Wójta.
Pani Sekretarz przeczytała interpetację, co stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zapytał jaki był powód niewykorzystania urlopu przez Panią Wójt?
Sekretarz przeczytała informację dotyczącą uzasadnienia niewykorzystania urlopu
przedstawioną przez Panią Wójt – wykorzystanie urlopu było niemożliwe ze względu
na nieobecność zastępcy Wójta i zapowiedzianą kontrolę RIO. Obecność Wójta była
konieczna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, urlop zaległy i

bieżący Pani Wójt zobowiązała się wykorzystać po powrocie do pracy Zastępcy
Wójta.
Przewodniczący Rady powiedział, że w tym przypadku obowiązki Wójta sprawuje
Sekretarz Gminy.
Radna Henryka Wałachowska zapytała czy Zastępca Wójta otrzyma odprawę?
Skarbnik odpowiedziała, że tak otrzyma wynagrodzenie za trzy miesiące, urlop ma
wykorzystany.
Radny Marian Pankiewicz – powiedział, że chciałby aby dokładnie analizować
podejmowane uchwały, decyzje, aby działania rady były w kierunku polepszenia
sytuacji finansowej gminy. Nie chciałby, aby znowu posuwać się do sprzedaży lasu
oraz mienia. Chciałby, aby obrać kierunek oszczędzania. Uważa również, że
należałoby przeprowadzić analizę dotyczącą zatrudnienia drugiego lekarza. Należy
sporządzić informację, ilu jest zarejestrowanych pacjentów, jakie koszty, czy mógłby
się utrzymać drugi lekarz. Uważa również, że należałoby ożywić budynek starej
szkoły.
Przewodniczący Rady wyjaśnił sytuację zatrudnienia drugiego lekarza, obecnie
pielęgniarki i lekarze pracujący w Ośrodku Zdrowia w Baligrodzie od wielu lat
prowadzą działalność i dzierżawią pomieszczenia budynku ośrodka za co płacą
podatki i opłaty do gminy, to nie jest tak, że można wprowadzić tam dodatkowego
lekarza,a zwłaszcza bez konsultacji z Panią doktor Sławińską, która służy nam
pomocą przez wiele lat. Wyposażenie do poczekalni, rejestracji oraz gabinetu
zabiegowego zostało zakupione przez Panią Doktor Sławińską. Jeśli nas stać to
można stworzyć takie gabinety w budynku starej szkoły. Należy wziąć pod uwagę
jakie warunki trzeba spełnić, aby sanepid wyraził zgodę.
Radny Marian Pankiewicz zgadza się z przewodniczącym, gmina nie może
organizować lekarzowi pracę. Jest to działalność gospodarcza więc, lekarz musi
sam podjąć decyzję. My nie możemy nikogo namawiać do przepisania się do innego
lekarza, jest to w gestii lekarza, który chce podjąć pracę w naszej gminie.
Przewodniczący Rady powiedział, że zwrócono się na piśmie do gminy
o zabezpieczenie mieszkania oraz gabinetu. Indywidualna praktyka taka jaką nam
zaproponowano leży w gestii lekarza i to on powinien porozmawiać z lekarzem,
który pracuje na terenie naszej gminy i ewentualnie dojść do porozumienia. My nie
jesteśmy obecnie w stanie zabezpieczyć gabinetów oraz mieszkania. Wskazany był
budynek starej szkoły, ale przystosowanie go do wymogów sanepidu zmusiłoby nas
do poniesienia bardzo dużych kosztów na co nas nie stać.
Radna Krystyna Pięta – potwierdziła, że w ośrodku zdrowia wszystkie gabinety są
zajęte, ponieważ od wielu lat prowadzone są w nich działalności. Narodowy Fundusz
nie wnosi uwag co do prowadzenia tych działalności, sanepid również nie ma
zastrzeżeń. Szczepienia, badania krwi, wyzyty domowe wykonywane są na bieżąco.

Ale jeśli ktoś jest nie zadowolony z tych usług ma prawo przepisania się do innego
lekarza.
Przewodniczący Rady powiedział, że jest przekonany, że Pan Wójt poczyni
starania, aby w Baligrodzie przyjmowali lekarze specjaliści.
Pan Wójt Robert Stępień – poinformował zebranych, że temat zatrudnienia
specjalistów w Baligrodzie jest tematem aktualnym. Natomiast z Panią Hajnus
została przeprowadzona rozmowa i zaproponował, aby skontaktowała się z Panią
Doktor Sławińską ponieważona ona ma możliwość zatrudnienia drugiego lekarza.
Gdyby ktoś miał wiedzę, że lekarz chciałby pracować w OZ-ecie to proszę skierować
go do Pani Doktor.
Radna Krystyna Pięta wpomniała o tym, że ciągle mówi się o rozszerzaniu opieki
zdrowotnej a w ośrodku zdrowia nie ma nawet podjazdu dla inwalidów, nie
dokończono remontu budynku wewnątrz. Pani Hajnus chciała ulokować lekarza w
gabinecie higinistki szkolnej, która dzierżawiła wiele lat to pomieszczenie.
Higienistka z dniem 1 stycznia zawarła nowy kontrakt i musi mieć dla siebie
gabinet. Nadmieniam, że jest to jedyna higienistka szkolna na terenie gminy.
Przewodniczący Rady ponownie poinformował zebranych, iż nie jesteśmy w stanie
zabezpieczyć dla drugiego lekarza gabinetu, gabinetu zabiegowego, rejestracji.
Istnieje tylko możliwość przeprowadzenia rozmowy z Panią Doktor i dojścia do
porozumienia. Gmina jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, kredyty nie były
spłacane tylko raty procentowe i wiedzą o tym radni, którzy głosowali nad tym.
Przesunięcie raty spłaty kredytów z lat 2013 i 2014 od 2015 r. Gospodarka
finansowa gminy jest bardzo zła.
Przewodniczący Rady zapytał Wójta o sprawę przekazania mieszkania gminnego
w ostatnim czasie, chodzi tu głównie o mieszkanie znajdujące się na stadionie
.w Baligrodzie.
Wójt odpowiedział, że umowa na to mieszkanie została podpisana dnia 24.11.2014
r. przez Panią Wójt Agatę Pomykała.
Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie wystąpienia pokontrolnego, które
stanowi załącznik do protokołu.
Pan Ryszard Owsianik Radny Powiatu Leskiego – wpomniał o bezpieczeństwie
ruchu pieszych drogi wojewódzkiej na odcinku ul. Ks. T. Kościa do wysokości
cmentarza wojskowego. Należałoby na tym odcinku drogi ograniczyć prędkość, lub
należałoby zwrócić się do Podkarpackiego Zarządu Dród Wojewódzkich z wnioskiem
o wydanie warunków technicznych na budowę chodnika. Zapewnił, że wszelkie
koszty związane z przygotowaniem dokumentacji zapłacą sponsorzy. Wypełniony
wniosek osobiście może zawieść do Podkarpackiego Zarządu Dróg. Pan Owsianik
pogratulował radnym wyboru oraz złożył życzenia noworoczne.

Pan Zygmunt Szybowski sołtys wsi Baligród poparł prośbę Pana Owsianika.
Pan Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie ma się spotkać z Panem Bechtą
z Rejonu Dróg Wojewódzkich i oprzy okazji poruszy ten temat.
Przewodniczący Rady Poinformował zebranych,że otrzymaliśmy opinie z RIO na
temat budżetu na 2015 r. i jest ona pozytywna.
Pan Krzysztof Lubiński - poruszył temat zagospodarowania czasu dla młodzieży
w okresie ferii, proponowałby np. wyjazd na łyżwy, na basen, na narty może z
środków alkoholowych.
Przewodniczący Rady wspomniał, że wcześniej realacje z ORW Bystre były bardzo
dobre, dzieci z wszystkich szkół z terenu gminy korzystały z basenu, z wyciągu
narciarskiego, ale te realacje zostały zerwane i nie wiemy z jakiego powodu.
Pan Wójt powiedział, że jest po rozmowie z kierownikem ORW Bystre i uważa, że
jest dobra wola współpracy ze strony ośrodka, więc może uda się coś
zorganizować na ferie zimowe.
Pan Sołtys z Baligrodu poruszył temat odbioru śmieci z domków z Bystrego.
Wójt odpowiedział, że jest możliwość zostawiania śmieci na terenie oczyszczalni
w Baligrodzie, takie informacje zostaną rozesłane przy nakazach płatniczych.
Pani Radna Wałachowska powiedziała, że należałoby się zastanowić co zrobić
z dietami, które się pobiera, czy radni są w stanie się zrzec, bo można byłoby
indywidualnie przekazać je na różne cele.
Przewodniczący Rady powiedział, iż dieta należy się każdemu radnemu a czy
Państwo chcieliby przekazać ją na jakieś cele, to decyzcja należy do każdego
indywidualnie.
Pan Zdzisław Bober sołtys wsi Nowosiołki powiedział, iż diety w naszej gminie są
najniższymi z wszystkich sąsiadujących gmin. Wspomniał o tym, że kilka kadencji
wstecz byli radnim, którzy uznali, że jako mieszkańcy naszej gminy będą pracowali
w radzie bez wynagordzenia a swoje diety przekazali na działalność klubu
sportowego. Więc jeśli ktoś ma takie życzenie to niech robi to, co uważa za słuszne,
ale nie można narzucać komuś swojego zdania.
Ad. 15. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
1. Przedstawić dane w sprawie działalności służby zdrowia w Baligrodzie –( nie
koniecznie na następną sesję).
Za podjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przeciw- 1 radny, wstrzymał się – 1
radny.
Wniosek został przyjęty większościa głosów.

2. Wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o przygotowanie
dokumentacji technicznej w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od
ul. Ks. T. Kościa do cmentarza wojskowego.
Za podjęciem wniosku głosowało 15 radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 16. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne,
podziękował za udział w sesji i zamknął obrady III sesji Rady Gminy Baligród.

Protokołowała :
H. Wołoszyn
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Bończak

