VI.0002.5.2015

Protokół Nr V.2015
z sesji Rady Gminy Baligród odbytej
w dniu 19 marca 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.
Przewodniczący Rady złożył gratualcje oraz życzenia dobrej współpracy nowowybranym sołtysom
oraz sołtysom , którzy już wcześniej pełnili tą funkcję.
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 przyjęciem porządku głosowało 15 radnych. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji?
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
- Piłat Stanisław – przewodniczący
- Pięta Krystyna

- Piętra Andrzej
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 Robert Stępień przedstawił sprawozdanie co stanowi załącznik do protokłu.
Pan Wójt podziękował Panu Wojciechowi Głuszko- Nadleśniczemu Nadleśnictwa Baligród, który był
obecny na sesji za okazaną pomoc oraz cenne wskazówki.
Wójt złożył gratulacje wszystkim sołtysom z okazji wyboru na stanowisko sołtysa oraz zadeklarował
ze swojej strony współpracę na co również liczy ze strony sołtysów.
Ad.7.Informacja o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
- przekazać nieodpłatnie 7 m 3 drzewa tartacznego dla Pana Winnickiego z Żerdenki,
Pan Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej jesteśmy na etapie podpisywania umowy z wykonawcą
na pozyskiwanie drewna, powyższy wniosek jest w trakcie realizacji.
- wystąpić do PFRON o dofinansowanie na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do
Ośrodka Zdrowia.
Nabór ma odbyć się w miesiącu kwieniu, jeśli tylko pojawi się taka możliwość to skorzystamy.
- wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o możliwość ustawienia lustra naprzeciw wyjazdu
z ul. 6 –go sierpnia.
Pan Wójt odpowiedział, że w tej kwesti odbył spotkanie z Panem Dyrektorem Surmaczem, jest
opracowana dokumentacja organizacji ruchu w Baligrodzie z 2012r. na tej dokumentacji należy
nanieść poprawki między innymi tą zmianę, jeśli

projektant to zatwierdzi będzie to możliwe do

wykonania. Jest to Pan Bechta, który dostanie od nas takie zlecenie. Po rozmowie z Dyrektorem
wystąpiliśmy również o wydanie technicznych warunków na budowę chodników.
- zgłoszenie dróg do remontu z miejscowości Nowosiółki , Kielczawa i Stężnica do WZIR-u
Pan Wójt odpowiedział, że wniosek został wysłany.
Pan Radny Łyskanycz zapytał o kwestię ruchu pieszych na ul. Wojska Polskiego.
Wójt odpowiedział,że znajdują się tam chodniki i najprawdopodobniej nie uzyskamy tam takiej
strefy. Wiemy o tym, że chodniki są w fatalnym stanie, musimy pomyśleć o ich remoncie.
Przewodniczący

Rady

oddając

głos

Panu

Nadleśniczemu

Nadleśnictwa

Baligród również

podziękował za wszelką pomoc okazywaną dla naszej Gminy. Poprosił Pana Nadleśniczego
o przedstawienie osiągnięć oraz planów na rok bieżący.

Nadleśniczy powiedział, że parę lat temu zrodziła się taka idea by ukazać społeczeństwu , że
Bieszczady to nie tylko Cisna i Lutowiska ale również Baligród i okolice, często nieznane
a o ogromnym

potencjale.

Napisany

został projekt

i uzyskaliśmy

środki

infrastruktury turystycznej. Został wykonany ogród koło Nadleśnictwa, znajdują

na rozbudowę

się

tam

rośliny

charakterystyczne dla naszych lasów, można przyjść i obejrzeć. Została również za Nadleśnictwem
zbudowana wiata kamienna, do której często przyjeżdża młodzież szkolna. Odbywają się tam
zajęcia

edukacyjne.

Postanowiono zagospodarować

dolinę

Rabskiego

potoku

oraz dolinę

Łopienki. Odnowiona została baza studencka Rabe. Baligród staje się rozpoznawalny. Wyłoniono
już wykonawcę na wykonanie chodnika - ścieżki na trasie od Bystrego do Leśnej Polany. W planie
jest również przebudowa drogi

Huczwice-

Mików. Od tego

roku

znajdujemy

się w leśnym

kompleksie promocyjnym i mamy większe możliwości uzyskania środków na realizację różnych
zadań. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy zagospodarować okolice stawów w Jabłonkach,które
zostały wybudowane 2 lata temu.
Przewodniczący Rady zapytał o plany na remonty drógi Rabe- Sukowate – Kamionki i Rabe –
Roztoki Dolne?
Pan Nadleśniczy odpowiedział, że projekty są wykonane, ale w chwili obecnej brak środków na
wykonanie tych remontów.
Nadleśniczy poprosił również o to, abyśmy wzajemnie szanowali to co zostało wykonane i aby to
służyło nam wszystkim przez długie lata. Wspomniał również o tym, że w ubiegłym roku realizowany
był program telewizyjny „Las bliżej nas” dzięki czemu bardzo duża liczba ludzi dowiedziała się
o Baligrodzie, i w tym roku również odbędzie się taki program.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Nadleśniczemu .

Ad.8 Podjęcie uchwał:
a) uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Baligród na rok 2015.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały .
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przystąpił do do głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

b ) uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, że komisja zebrała się

9 marca 2015r. i zatwierdziła Plan Pracy stąd projekt uchwały na dzisiejszą sesję.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad
przyjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie .

c)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

wydzierżawienia nieruchomości.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Teresę Trześniowską pracownika Urzędu o wyjaśnienia
dot. projektu uchwały.
Pani Trześniowska powiedziała, że jest to kontynuacja dzierżawy, trzy lata mijają więc
kończy się umowa. Dzierżawa dotyczy pomieszczeń, w których znajduje się Niepubliczne
Przedszkole w Baligrodzie.
Pan Radny Pitycz zapytał czy stowrzyszenie , które dzierżawi pomieszczenia przeprowadza
w własnym zakresie remonty tych pomieszczeń?
Pani Trześniowska odpowiedziała, że tak , w chwili obecnej zostały wymienione okna.
Pan Radny Pankiewicz zapytał czy gmina z tytułu dzierżawy ma pozyskiwane środki na
remonty?
Pani Trzesniowska odpowiedziała, że dzierżawca płaci czynsz w wysokości 820 zł. plus
woda i ścieki.
Pan Radny Pitycz zapytał czy na następne lata dzierżawy ze strony Stowarzyszenia padła
deklaracja remontów dzierżawionych pomieszczeń?
Pani Teresa odpowiedziała,że szczegółowe warunki zawiera umowa. Przedstawiła umowę ,
która była wcześniej zawarta.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystapił do glosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie.

d) uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Baligród na lata 2015-2020”.
Pani Trześniowska wyjaśniła, że każda gmina musi taki program uchwalić, u nas nic się
nie zmieniło od lat poprzednich.
Pan Radny Pitycz zapytał, który z lokali wymaga remontu natychmiastowego?
Pani Trześniowska odpowiedziała, że budynek w centrum Baligrodu, Plac Wolności 3,
ul. Bieszczadzka 3.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
e) uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Pani Trześniowska wyjaśniła, że co roku musi zostać podjeta taka uchwała zgodnie
z rozporządzeniem Ministra. Obecna uchwała obowiązuje do 31 marca bieżącego roku.
W załączeniu otrzymaliście Państwo wyliczenia po stawce ubiegłorocznej oraz jak wygląda
rozliczenie za rok 2014.
Pan Radny Piłat zapytał czy są propozycje zmian stawek obecnych?
Pan Wójt odpowiedział, że proponuje aby pozostawić stawki obecne.
Pan Radny Pankiewicz zapytał , który element kosztów się zwiększył?
Pani Teresa Trześniowska odpowiedziała , że zwiększył się element zakupu i usług. Jest to
związane z awariami na wodociągu oraz z zakupem wody do picia.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania na przyjęciem
uchwały. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
f) uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Baligród.
Pani

Teresa

Trześniowska poinformowała zebranych, iż powyższa uchwała

wynajmowania lokali, głównie zasady ustawowe.

reguluje zasady

Przewodniczący Rady w związku z tym, ze nie było pytań odczytał projekt uchwały i przystąpił do
glosowania . Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
g) uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli do Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
Przewodniczący Rady powiedział, że propozycja Wójta przedstawicieli do Związku Bieszczadzkich
Gmin Pogranicza jest nastepująca :
1. Bończak Zbigniew
2. Kuzio Krystyna
Zapytał zebranych czy ktoś chce zgłosić jeszcze kandydatów jako przedstawicieli do Związku?
W związku z tym, że innych kandydatów nie zgłoszono, Przewodniczący Rady odczytał projekt
uchwały i przystąpił do głosowania . Za przyjeciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych .
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
h) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Baligród w trybie przetargowym.
Pan Wójt wyjaśnił, ze jest to działka znajdująca się w miejscowości Stężnica, Gmina nie wiąże z nią
planów ponieważ wokół niej znajdują się działki prywatne.
Przewodniczący Rady dodał, że Rada Sołecka wsi Stężnica wyraziła pozytywną opinię co do
sprzedaży tej działki.
Pani Sołtys Elzbieta Wasser poinformowała zebranych , że właścicielem działek sąsiadujących jest
Pan Andrzej Grzeszczak, który jest zainteresowany kupnem tej działki. Działka ta, to są nieużytki,
zakrzaczenia.
Pani Radna Wałachowska zapytała jaki jest koszt tej działki?
Pan Wójt Robert Stępień odpowiedział , że wycena kosztowała ok. 350 zł natomiast wartość całej
działki ok. 14.000 zł.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu

uchwały przystapił do głosowania nad przyjęciem

powyższej uchwały . Za przyjęciem głosowało 15 radnych , uchwała została przyjęta jednogłośnie.
i)

uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baligród w 2015r.

Pani Aleksandra Scelina wyjaśniła, że do 31 marca br. Rada Gminy powinna przyjąć uchwałą
powyższy program. Nasza gmina ma podpisaną umowę z firmą „ARKAWET” , środki zaplanowane
w budżecie na ten rok to 1.500 zł. zostały rozesłane zapytania ofertowe do schroniska w Lesku,

koszt roczny takiej usługi to ok. 20.000 zł. Firmie z Przemyśla będziemy płacić tylko wtedy, kiedy
trafi tam zwierzę bezdomne z naszego terenu. Program został zaopiniowany przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Lesku.
Przewodniczący

Rady

odczytał

projekt uchwały

i przystąpił do głosowania. Za przyjęciem

powyższej uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie .

Ad.9. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Radny Pitycz zapytał o przeprowadzany audyt, w jakich placówkach będzie się odbywał i jaki jest
koszt takiej kontroli?
Pan Wójt odpowiedział, że nie posiada protokołu przekazania gminy, istnieje procedura sprawdzenia
stanu faktycznego w związku z powyższym zarządził audyt, obecnie sprawdzany jest ŚDS, GOK oraz
inne jednostki. Koszt Audytora za jednostkę wynosi 900 zł. brutto.
Pan Radny Pitycz uważa, że nie należałoby ingerować w działalność ŚDS, ponieważ placówka ta
była utworzona 2 lata temu i środki przeznaczone były z zewnątrz, przeprowadzony

został tam

remont, jest określony okres 5 lat, kiedy musi zostać to bez zmian. W tym przypadku audyt w ŚDS
jest bezzasadny. Wie, że placówka funkcjonuje bardzo dobrze, rozmawiał z Panią Dyrektor, która
również jest zdziwiona, że odbył się u niej audyt.
Pan Wójt odpowiedział, że wystąpienie pokontrolne z ŚDS zawiera 29 stron.
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że taką procedurę kontroli rozpoczęła poprzednia Pani Wójt.
Pan Wójt wyjaśnił,że jego zamiarem nie jest szukanie tzw. haków w jednostkach, ale sprawdzenie
stanu faktycznego. 29 stron zaleceń pokontrolnych jest to wynik nieprawidłowości, nieścisłości, które
należy poprawić, aby w przyszłości nie mieć problemów. To jest przedmiotem kontroli.
Pan Radny Pitycz chciałby się zapoznać z tymi zaleceniami.
Pan Wójt odpowiedział, że Pani Dyrektor posiada protokół wraz z zaleceniami i może udostępnić.
Pani Wałachowska zapytała o firmę, która przeprowadza audyt.
Wójt odpowiedział, ze to nie jest firma, to jest uprawniony Audytor, posiadający wszelkie uprawnienia
jakie są możliwe oraz

doświadczenie jako wieloletni pracownik Urzędu Wojewódzkiego również

przeprowadzający kontrole.
Pan Radny Pankiewicz uważa, że audyty są potrzebne, należy ustalić stan przyjęcia urzędu.
Należy ustalić kierunek, w którym będziemy iść.
Pan Radny Pitycz zapytał kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za ŚDS, kto nadzoruje tą placówkę?

Pan Wójt odpowiada, że placówka jest gminna, finansowanie z Urzędu Wojewódzkiego, budynek
gminny, obecnie po kontroli jesteśmy na etapie regulacji od strony prawnej. Kwestia nadzoru
merytorycznego jest po stronie Wójta.

Pan Zdzisław

Bober sołtys wsi Nowosiółki wyraził swoje zadowolenie z pracy rady, współpracy

wszystkich radnych, nie odróżniania opozycji, spokoju i porozumienia.
W sprawie ŚDS uważa , że to był dobry pomysł utworzenia tej jednostki w budynku po zlikwidowanej
Szkole Podstawowej, jest to wyjście naprzeciw

ludziom potrzebującym i pełni

ważną

funkcję

społeczną. Uważa, że jest to bardzo potrzebne dla naszego społeczeństwa.
Pan Wójt wyjaśnia, że nie jest jego intencją likwidacja ŚDS w Nowosiółkach, nie było zamysłu ani
mowy o likwidacji ŚDS –u , nie rozumie dlaczego Pan Radny i Pan Sołtys nadmieniają temat
likwidacji. Chce tylko usprawnić funkcjonowanie , ponieważ prędzej czy później w wyniku kontroli
nieprawidłowości wyjdą, np. brak rejestracji dokumentów. Proste rzeczy, ale muszą być, i po to jest
ten audyt.
Pan Przewodniczący Rady poruszył temat planu pracy rady, wszyscy otrzymali taki plan, zapytał
czy ktoś chciałby wnieśc zmiany do tego planu.
Pan Radny Marian Paniewicz wspomniał o problemie ochrony zdrowia i poprosił aby to ująć
w planie pracy rady. Chciałby, aby przeprowadzic dyskusję na temat ochrony zdrowia w Gminie
Baligród.
Przewodniczący Rady uważa tą dyskusję za bezcelową , tak jak wcześniej było mówione, Pani
Doktor Sławińska jest otwarta na współpracę, była propozycja drugiego lekarza , my nie mamy
możliwości

stworzenia

odpowiednich

warunków

do

pracy

dla

drugiego

lekarza,

więc

zaproponowaliśmy, aby ten lekarz skontaktował się z Panią doktor Sławińską, która wyraziła chęć
przyjęcia dodatkowego lekarza, niestety dio dnia dzisiejszego ten lekarz nie skontaktował się z Pania
doktor. 2/3 mieszkańców naszej gminy zapisane jest do Pani doktor w Baligrodzie , 1/3 mieszkańców
zapisana jest do innego lekarza bo ma takie prawo wyboru i ani radni ani Wójt nie mamy
możliwości zmusić ich do zmiany lekarza.
Pan

Radny Pitycz

zaproponował, aby

na którąś z sesji zaprosić Panią Doktor Sławińską

i ewentualnie porozmawiać na nurtujące nas tematy.

Pan radny wspomniał o tym, że

w Nowosiółkach powstała wiata, w której można organizować imprezy okolicznościowe, ale są tam
wielkie braki , a mianowicie brakuje tam ławek i stołów, proponuje, aby przekazać na sołectwo
Nowosiółki 12 m3 jodły. W Nowosiółkach powstało koło gospodyń wiejskich, jest zapisane 24 Panie,
które chciałyby funkcjonować, organizować spotkania okolicznościowe ale bez ławek i stołów nie ma
takiej możliwości.W zakresie własnym zostały zakupione naczynia, ale wszystko sami nie mogą kupić
więc liczą na wsparcie z gminy.

Przewodniczący

Rady

przypomniał, że w latach wcześniejszych

dachów na świetlicy w Mchawie i Roztokach

Dolnych

w

były wykonywane

wymiany

zakresie własnym, natomiast

w Nowosiółkach wykonała to firma, ponieważ nie byliście w stanie wykonać tego w zakresie własnym,
więc nie wszystko jest wykonywane w zakresie własnym.
Pan Radny

Pitycz powiedział, że

składa taki wniosek o przyznanie tego drewna i prosi

o odniesienie się do tego na dzisiejszej sesji.
Pan Sołtys Zdzisław Bober poparł wniosek Pana Radnego Pitycza, oraz poprosił o przyznanie tego
drewna, aby wiata mogła funkcjonować zgodnie z jej przeznaczeniem.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że to właśnie sołectwo Nowosiółki w ostatnich latach najwięcej
uzyskało środków, pozostałe świetlice są w stanie zły i również wymagają chociażby remontu.
Pan Jan Pawłowski Sołtys wsi Mchawa powiedział, że jest zasmucony, bo na ostaniej sesji
dowiedział się,że fundusz sołecki jest zawieszony na dwa lata i nie będzie mógł składać żadnych
wniosków, bo nie ma środków na wład własny. Rozpoczął budowę świetlicy i nie ma środków na
dalszą budowę. Chciałby, aby Państwo przeznaczyli dla Sołectwa Mchawa chociaż 5 .000 zł.
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że Pan Sołtys dobrze wie dlaczego nie ma funduszu
sołeckiego przez dwa lata, jest wiele nietrafionych inwestycji i mamy sytuację taką jaka jest.
Pan Sołtys szuka rozwiązania, aby zdobyć środki na budowę świetlicy. Zadzwonił do RIO do Krosna
i uzyskał taką wiadomość , że Rada Gminy może uchwałą uchylić program naprawczy i wprowadzić
fundusz słecki.
Przewodniczący Rady powiedział, aby Sołtys

wskazał środki, z których

można byłoby

wygospodarować na fundusz solecki. Musi zrozumieć, iż środków nie ma , taka jest rzeczywistość.
W 2013 roku został podjęty przez Radę Gminy harmonogram przedsięwzięć i pierwszy punkt
brzmiał: rezygnacja z wyodrębnienia w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego od roku 2014,
więc poprosił Pana sołtysa, aby nie mówił, że na poprzedniej sesji dowiedział się o tym, że nie będzie
funduszu sołeckiego.
Pan Sołtys Zygmunt Szybowski powiedział, że każdy z sołtysów chciałby mieć fundusz sołecki, bo
każdy ma coś do zrobienia w swojej miejscowości , ale funduszu nie było już w ubiegłym roku, wiemy
jaka jest sytuacja finansowa i musimy się do tego dostosować.
Pan Sołtys poprosił o zwołanie

Komisji Rolnictwa , ponieważ należałoby

przejrzeć drogi, które

wymagają natychmiastowej poprawy.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że powyższa komisja dokona

przeglądu

dróg

w kwietniu, w każdym sołectwie będzie uczestniczył sołtys danej wsi .
Pan Zbigniew Bończak przedstawił plan pracy Komisji Budżetu i zapytał czy ktoś chce wnieść
zmiany do planu, zmian nie zgłoszono.

Plan pracy Komisji Oświaty i Kultury – Pani Krystyna Pięta zaproponowała, aby komisja zebrała
się w maju lub czerwcu i dokonała przeglądu świetlic.
Pani Radna Wałachowska zaproponowała, aby przygotować jak najwięcej broszur promujących naszą
gminę.
Pan Wójt przypomniał o programie naprawczym przyjętym 2013r, który zabrania nam jakichkolwiek
wydatków.
Przewodniczący Rady przeszedł do dyskusji nad przyjęciem programu pracy Rady Gminy.
Zastrzeżeń nie wniesiono.
Przewodniczący odczytał

pismo, które wpłynęło od Pani Paterek ze

Stężnicy w sprawie

nieodpłatnego przekazania drzewa na budowę kładki- pismo stanowi załącznik do protokołu.
Następne podanie włynęło od Pana Władysława Wichryka z Roztok Dolnych z prośbą o bezpłatne
przekazanie dzewa w formie samowyrobu- pismo stanowi załącznik do protokłu.
Pan Zbigniew Pelc sołtys wsi Roztoki Dolne wyjaśnił, że jest to człowiek, który nie posiada żadnych
dochodów, mieszkał z matka i utrzymywał się z jej emerytury, obecnie matka zmarła, a on znalazł się
w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
Pan Przewodniczący poprosił Komisję Wniosków i Uchwał i zapisanie tego jako wniosek.
Pan Radny Miller zgłosił jako wniosek Pani Paterek w sprawie przydzielenia drewna na kładkę.
Pan Zdzisław Bober poprosił o poprawne ułożenie płyt na przejeździe przez rzekę koło Pana
Jantasa.
Pan Radny Łyskanycz zapytał Panią Skarbnik o koszt odśnieżania ubiegłoroczny oraz tego roczny.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w ubiegłym roku była to kwota ok.43.000 zł. a w tym roku obecnie
jest jedna faktura na kwotę 29.000 zł.
Przewodniczący

Rady nadmienił, żeby

pamiętać o tym, że jeśli ktoś zwraca się do

gminy

o przekazanie drewna na kładkę lub mostek nie może on być prywatny. Rada nie może przekazać na
cele prywatne drewna.

Ad.10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał .
- przekazać 12 m3 jodły dla Sołectwa Nowosiółki na wykonanie stołów i ławek do wiaty.
Za przyjęciem wniosku głosowało – 15 radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.
- przekazać nieodpłatnie 5 m 3 drewna w formie samowyrobu dla Pana Wichryka .

Za przyjęciem wniosku głosowało – 15 radnych , wniosek został przyjęty jednogłośnie.
- przekazać 3 szt jodły (ok. 12m długości ) na budowę kładki w miejscowości Stężnica.
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych , wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 11. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji i zamknął obrady V sesji
Rady Gminy Baligród.

Protokołowała :
H. Wołoszyn
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Bończak

