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Protokół Nr IV.2015
z sesji Rady Gminy Baligród odbytej
w dniu 29 stycznia 2015 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. 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?
Zmiany zgłosił Pan Wójt Robert Stępień do pkt. 8, ppkt.a, wprowadzając uchwałę
w sprawie wydłużenia terminów spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez
Gminę Baligród.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku obrad
ze zgłoszonymi zmianami.
Za przyjęciem
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.

- Marian Pankiewicz – przewodniczący
- Andrzej Pięta
- Marek Miller
Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał głosowało 15 radnych. Komisja została
przyjęta jednogłośnie.

Ad.6 Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie od 29 grudnia 2014r. do
29 stycznia 2015r. co stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7 Informacja o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
- przedstawić dane związane z działalnością służby zdrowia w Baligrodzie,
Pan Wójt przedstawił dane, które stanowią załącznik do protokołu.
W celu wyjaśnienia powiedział, że gmina ma obowiązek zapewnić mieszkańcom
podstawową opiekę zdrowotną czyli lekarza z NFZ oraz pielęgniarki.
- wystąpić z
wnioskiem do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o przygotowanie
dokumentacji technicznej w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej.
Pan Wójt poinformował zebranych, że powyższy wniosek jest w trakcie realizacji,
jest po rozmowie z Panem Bechtą , jest również umówiony na spotkanie
w Wojewódzkim Zarządzie Dróg z Panem Surmaczem.
Pan radny Pitycz zapytał o dokumentację techniczną na budowę chodnika
Nowosiołki – Zahoczewie.
Pan Wójt odpowiedział, że takie warunki są przygotowane w gminie, w dalszej
kolejności należałoby przygotować warunki techniczne, których koszt wynisiłby ok.
40.000 zł.
Ad.8 Podjęcie uchwał:
a) Uchwała w sprawie wydłużenia terminów spłaty pożyczki długoterminowej
zaciągniętej przez Gminę Baligród.
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.
Pani Skarbnik powiedziała, że w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok była
zaplanowana subrygacja w wysokości 656 tyś. zł. koszty tej subrugacji wyniosłyby
ok. 200 tyś. zł. w związku z tym, że Pan Wójt przeprowadził rozmowę z Prezesem

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i uzyskał wstępną zgodę na
wydłużenie terminu spłaty pożyczki długoterminowej . Termin spłaty zaplanowany był
na 2018r. Jeśli zostanie podjęta powyższa uchwała termin spłaty zostałby przeunięty
na rok 2023r. umożliwiłoby to podjęcie uchwały budżetowej oraz WPF
z uwzględnieniem wszystkich wskaźników wynikających z ustawy o finansach
publicznych.
Przewodniczący Rady dodał, że chodzi o to, aby nie posilkować się subrygacją
ponieważ koszty oprocentowania sięgają do 10% .
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to zdecydowanie bardziej korzystne rozwiązanie niż
subrygacja, ponieważ w przypadku podjęcia powyższej uchwały poniesiemy koszty
ok. 2 % natomiast przy subrygacji ok 10%. Zyskamy na tym ok. 150 tyś. zł.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad przyjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała została przyjeta jednogłośnie.
b) Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Baligród na lata 2015-2027.
Przewodniczący rady poprosił Pania Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała zebranychy, że WPF uchwalany jest na lata 20152027, zawiera ona wszystkie dane z uchwały budżetowej. Uchwala ona dochody
budżetowe ogółem w tym dochody bieżące, dochody majątkowe, dochody ze
sprzedaży majątku, wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wynik
budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz zachowanie wskaźników
zgodnych z ustawą o finansach publicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej
mogą być dokonywane zmiany w trakcie roku według potrzeb.
Pani Skarbnik odczytała uchwałę z dnia 10 grudnia 2014r. Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie udzielenia opinii o projekcie uchwały o WPF
dla Gminy Baligród na lata 2015-2027. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały przedstawiony przez Wójta Gminy Baligród.
Tekst opinii stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głoswania nad
oprzyjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych, wstrzymało się 2 radnych, uchwała
została przyjęta wiekszością głosów.

c) Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baligród na rok 2015.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu.

przedstawienie

opinii

Skarbnik odczytała uchwałę RIO w Rzeszowie w sprawie udzielenia opinii
o projekcie uchwały budżetowej dla Gminy Baligród. Regionalna Izba
Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Wójta Gminy projekt
uchwały budżetowej na rok 2015 .
Powyższa opinia stanowi załącznik do protkołu.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu Panią Krystynę
Kuzio o odczytanie opinii Komisji do projektu budżetu.
Przewodnicząca dczytała pozytywną opinię co stanowi załącznik do protokołu.
Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki do projektu
załącznik do protokołu.

budżetu, które stanowią

Pan radny Łyskanycz- poprosił o zaplanowanie w budżecie dofinansowania dla
LKS „Leśnik” Baligród. Brak środków spowoduje, że klub nie przystapi do
sezonu letniego, potrzebne jest minimum 10.000 zł.Środki są potrzebne na
opłacanie trenera, na rozgrywki, dojazdy. Bez tych środków klub nie będzie
funkcjonował a 90% zawodników jest to młodzież z naszej gminy. Zwraca się
również z prośbą o możliwość wsparcia finansowego ze środków wpływających za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Jeśli nie będzie innej możliwości to złoży wniosek o przesunięcie kwoty 10.000 zł.
z administracji publicznej na Gminny Ośrodek Kultury, a w ciągu roku może uda
się zaoszczędzić środki na którymś z działów i zrobi się
przesunięcie na
administyrację publiczną.
Przewodniczący Rady powiedział, że zostało przekazane na GOK 5.000 zł.
z przeznaczeniem na klub sportowy, dodatkowo zostaną również przekazane środki
również ok.5.000 zł. z tzw. korkowego.
Przewodniczący Rady zapytał
w wcześniejszych latach?

jak

wyglądało

dofinansowywanie

klubu

Skarbnik odpowiedziała, że wcześniej były przeznaczane środki z pożytku
publicznego ok.15 tyś. zł. W chwili obecnej w związku z programem naprawczym
w gminie nie posiadamy środków na pożytek publiczny.
Pan
Pawłowski sołtys wsi Mchawa- poruszył temat wybudowania podjazdu dla
osób niepełnosprawnych do ośrodka zdrowia w Baligrodzie oraz drugi temat to
remont dróg wewnętrznych w miejscowości Mchawa, które są w fatalnym stanie

a mianowicie droga od sklepu w kierunku Pana Podgórskiego, droga na tzw.
pograniczu, na równię, oraz drogi od Państwa Kuziów do Państwa Gawłowskich.
Pan Sołtys wsi Cisowiec zapytał czy może wrócić do naszej gminy fundusz
sołecki, z którego można było wiele rzeczy zrobić dla danej wioski?
Przewodniczący Rady odpowiedział,że fundusz sołecki jest zawieszony na okres
programu naprawczego czyli jeszcze dwa lata nie będzie tego funduszu.
Pan radny Łyskanycz jeszcze raz zwrócił się z prośbą o przydzielenie 10.000 zł na
działalność klubu sportowego oraz dodatkowo 5.000 z tzw. „alkoholówki.”
Przewodnicząy Rady- odpowiedział, że w danej chwili nie ma takiej możliwści
przydzielenia tych środków, ma nadzieję, że w ciągu roku wygospodaruje się
dodatkowe środki z przeznaczeniem na działalność klubu.
Sołtys wsi Mchawa zgłosił , że w pomieszczeniu, w którym znajduje się kotłownia
w Gimnazjum w Mchawie w fatalnym stanie znajduje się dach. W czasie ulewy woda
przedostaje się do wewnątrz budynku. Należałoby sprawdzić to i ewentualnie
naprawić.
Przewodniczący po przeczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad
przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2015.
Za przyjęciem głosowało: 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
d) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz
Gminy Baligród, działki nr 57/3 o pow. 1.3920 ha położonej w obrębie
Kołonice.
Pan Wójt wyjaśnił, że powyższa uchwała dotyczy działki , na której znajduje się
ujęcie wody. Przystępujemy do remontu tego
ujęcia. W 2001r. protkołem
Nadleśnictwo przekazało Zarządowi Gminy budynek i instalacje, pozostała sprawa
przejęcia działki.
Przewodniczący rady po przeczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania :
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało: 15 radnych, uchwala została przyjeta
jednogłośnie.
Ad.9 Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Wójt Robert Stępień poinformował zebranych, że wpłynęło do niego pismo od
Państwa Winnickich z Żerdenki u których 19 stycznia br. był pożar budynku
gospodarczego, w sprawie przydzielenia 7 m3 drewna jodłowego .
Powyższa sprawa została zapisana jako wniosek.

Pan radny Pitycz zapytał Wójta jak wygląda sytuacja
zabudowaniami po byłym Nadleśnictwie?

przejęcia działki wraz

Pan Wójt odpowiedział, że jest po przeprowadzonych rozmowach z Panem
Nadleśniczym i wspólnie przygotowują dokumentację do przejęcia.
Pani Krystyna Pięta wystosowała wniosek dotyczący wystąpienia do PFRON
w celu uzyskania dofinansowania na budowe podjazdu do ośrodka zdrowia.
Powyższy wniosek został zapisany.
Pan Radny Jan Łyskanycz poprosił, aby zorientować się czy istniałaby możliwość
ustawienia lustra przy ul.6-go sierpnia , ponieważ wyjeżdżając z tej ulicy strona
lewa jest zupełnie nie widoczna, co może skutkować wypadkiem. Wczesniej już ta
sprawa była poruszana i Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody. W chwili
obecnej posiada informacje, że istaniałby taka możliwość po zwężeniu drogi gminnej
znajdującej się naprzeciw ul. 6-go sierpnia. Mogłoby to polegać na wydzieleniu z tej
drogi parkingu . Bardzo prosi o zasięgnięcie opinii w tej sprawie.
Druga sprawa to czy istniałaby możliwość ustalenia strefy ruchu dla pieszych na
ulicy W. Polskiego oraz ul. J. Duplaka ponieważ w ostatnim czasie Policja nakłada
kary mandatowe na mieszkańców za poruszanie się po ulicy a nie po chodniku.
Pan Wójt odpowiedział, że w tych sprawach wystapi o opinię do Wojewódzkiego
Zarządu Dróg.
Przewodniczący Rady odczytał pismo od Stowarzyszenia „ Nasze Dzieci „
w Nowosiółkach w sprawie wsparcia finansowego w wysokości ok. 6.000 zł.
w związku z odłączeniem instalacji gazowej Stowarzyszenia od Środowiskowego
Domu Samopomocy w Nowosiółkach. W związku z tym, że szkoła ponosi wspólne
koszty ogrzewania budynku z Środkowiskowym Domem a są to bardzo duże koszty,
podjęto decyzję odłączenia się od wspólnej instalacji gazowej w efekcie czego
zmniejszą się koszty ogrzewania . Koszt odłączenia ogółem wynosi ok. 12.000 zł.
i jest to bardzo duża kwota dlatego zwracają się z prośbą o pomoc finansową.

Pan radny Pitycz – potwierdził, że stowarzyszeniu jest potrzebna kwota 6.000 zł aby
powyższą inwestycję wykonać i uważa, że decyzję o przydzieleniu tej kwoty
należałoby podjąć w dniu dzisiejszym tak, aby Stowarzyszenie mogło zacząć
wykonywać prace.
Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu dzisiejszym nie można pojąć takiej
decyzji ponieważ dzisiaj została podjęta uchwała budżetowa, wcześniej zbierały się
wszystkie komisje i przydzielały środki.Szkoda, że nie wpłynęło wcześniej pismo od
Stowarzyszenia. W danej chwili nie dysponujemy taka kwotą. Uważa, że środki na to
zadanie znajdą się może za miesiąc lub dwa.

Pani Skarbnik potwierdziła to co powiedział Pan Przewodniczący, w chwili obenej
tych środków nie ma.
Pan Radny Pankiewicz odnosząc się do powyższej sprawy powiedział, że jeśli
budynek jest nasz to wszelkie remonty i zmiany należy wykonywać po uzyskaniu
zgody Wójta oraz po zapoznaniu się z tym czy palnowane zmiany są zasadne, czy
nie pogorsza wartości budynku a następnie należałoby się zastanwiać nad
przydzieleniem środków.
Przewodniczący
zastanowić.

rady powiedział, że należy na spokojnie się nad tym tematem

Pan radny Piłat poinformował zebranych, że zasadność oddzielenia tej instalacji
oraz wysokość kosztów zostało ustalone na podstawie opinii komisji z gazownictwa.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta, aby przez miesiąc zapoznał się
dokładnie z tym tematem, sprawdził zasadność tego zadania, tak aby wszystko
odbyło się zgodnie z przepisami.

Przewodniczący Rady odczytał kolejne pismo od Polskiego Związku Niewidomych
w Lesku w sprawie poparcia respektowania ulg przez prywatnych przewoźników dla
niewidomych- pismo stanowi załącznik do protokołu oraz drugie pismo również
z Zarządu Koła Związku Niewidomych w Lesku w sprawie poparcia działań
dążących do zatrudnienia okulisty w Lesku- pismo stanowi również załącznik do
protokołu.
Przewodniczący rady powiedział, że ten temat jest mu znany rozmawiał w
Starostwie o zatudnieniu okulisty. Koszty zatrunienia takiego specjalisty opiewają na
ok. 100.000 zł., lekarz musi wynająć gabinet, pielęgniarkę i sprzęt specjalistyczny.
Zgłosił się lekarz zamieszkały w okolicy Przemyśla, który zajmowałby się również
operacjami zaćmy, ale NFZ wyraził zgodę tylko na 10 zabiegów miesięcznie, więc
lekarz zrezygnował.
Pani Krystyna Pięta – przewodnicząca Komisji Oświaty oczytała pismo jakie wpłynęło
do komisji od
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligrodzie dotyczące
zwiększenia dodatku funkcyjnego
dla dyrektora w związku z przyjęciem
dodatkowych obowiązków prowadzenia stołówki szkolnej od listopada 2013r.
i poprosiła o opinię rady - pismo dyrektora stanowi załącznik do protokołu. Komisja
oświaty w związku z brakiem środków finansowych i wprowadzonym programem
naprawczym wyraziła opinię negatywną.
Przewodniczący Rady
potwierdził opinię komisji
oświaty, że w związku
z programem naprawczym w naszej gminie jest zakaz wprowadzania podwyżek
w administracji oraz oświacie.

Pani Krystyna Pięta odczytała kolejne pismo , które wpłynęło od Pani Jolanty
Hajnus dotyczące zatrudnienia drugiego lekarza, odczytała również odpowiedź jaka
została wystosowana na powyższe pismo – zarówno jedno jak i drugie pismo
stanowią załącznik do protokołu. Pani Pięta poinformowała również zebranych, że
Pani Doktor Sławińska nie jest przeciwna zatrudnieniu drugiego lekarza,może to
zrobić w ramach swojej praktyki, czeka na kontakt ze strony Pani Hajnus.
Przewodniczący Rady przeczytał pismo, które wpłynęło do niego od nauczyciela
z Gminy Zagórz dotyczące przekazania 1% podatku . W tej samej sprawie zwróciła
się również Fundacja Zdążyć z Pomocą Dzieciom.
Przewodniczący Rady przypomniał również o terminie składania wniosków na
remont dróg do 15 lutego do Wojewódzkiego Zarządu Melioracjii Urządzeń Wodnych.
W związku z tym, że wcześniej obowiązywała tzw. kolejność poszczególnych
sołectw, a sołtysi wpisywali nr dróg do remontu, propozycja jest następująca :
Nowosiółki, Kielczawa i Stężnica.Następne w kolejności były Nowosiółki, natomiast
Kielczawa nie była nigdy przeznaczona do remontu, Stężnica była robiona 4 lata
temu na kwotę 8.000 zł rozpoczeta inwestycja i niezakończona, środki zostały
przeznaczone na Zahoczewie ok. 90.000 zł. Przewodniczący powiedział, że od
2006r. sołectwa kolejno zgłaszają swoje drogi do remontu. Propozycje dróg proszę
zgłosić do Urzędu Gminy do dnia 10 lutego.
Przewodniczący Rady poprosił , aby zapisać to jako wniosek.
Zapytał również Pana Sołtysa z Mchawy
przeznaczone przez Radę dla Mchawy?

czy

odebrał żerdzie które były

Pan Sołtys odpowiedział,że jeszcze nie zabrał ponieważ jest zima, ale zajmie się
tym i zostaną one wykorzystane do ogrodzenia działki na, której znajduje się boisko.
Przewodniczący Rady
zobowiązał Wójta
do przeprowadzenia
sprawozdawczo- wyborczych sołtysów do dnia 15 lutego br.

zebrań

Pan Wójt odpowiedział, że już został sporządzony harmongram zebrań wiejskich
i zostanie dzisiaj przekazny Sołtysom.
Pan radny Pitycz powracając do skałdania wniosków na remont dróg zwrócił się
z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, aby miał na uwadze, że
miejscowość Nowosiółki faktycznie jest następna w kolejce do remontu dróg.
Ad.10 Sprawozdanie Komisji Wniosków i uchwał.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bończak oprosił Przewodniczącego Komisji
Pana Mariana Pankiewicza o odczytanie wniosków.
Pan radny Pankiewicz odczytał wnioski:

1. Przekać nieodpłatnie 7 m3 drewna tartacznego jodła, dla Pana
Winnickiego na remont budynku gospodarczego po pożarze.

Józefa

Za przyjęciem wniosku głosowało – 15 radnych, wniosek został przyjęty
jednogłośnie.
2. Wystąpić do PFRON o dofinansowanie na budowę
niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Baligrodzie.

podjazdu dla osób

Za przyjęciem wniosku głosowalo – 15 radnych, wniosek został przyjęty
jednogłośnie.

3. Wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Dróg z pismem o opinię w sprawie
możliwości ustawienia lustra naprzeciw wyjazdu z drogi 6-go sierpnia.
Za przyjęciem wniosku głosowało- 15 radnych, wniosek
jednogłośnie.

został przyjęty

4. Sołtysi z miejscowości Nowosiółki, Kielczawa i Stężnica wytypują drogi
(podadzą nr dróg) do remontu z dotacją z WZIR-u w terminie do 10 lutego br.
Za przyjęciem wniosku głosowało – 15 radnych.

Ad. 11 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

