VI.0002.8.2015

Protokół Nr VIII.2015
z sesji Rady Gminy Baligród odbytej
w dniu 28 maja 2015 roku.

Ad. 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród – Zbigniew
Bończak, który przywitał zebranych.
Obecni na sesji radni według listy obecności - 14 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 14 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 14 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
z poprzedniej sesji.

Rady

przystąpił do

głosowania nad przyjęciem protokołu

Za przyjęciem protokołu

głosowało

14 radnych. Protokół został przyjęty

jednogłośnie.
Ad.5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady zaproponował następujące osoby do składu komisji oraz
zapytal czy wyrażają zgodę?
- Jan Łyskanycz – przewodniczący
- Krystyna Kuzio
- Marek Miller
Radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, za przyjęciem Komisji Wniosków i
Uchwał w powyższym składzie głosowało 14 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
protokołu.
Pan Wójt wspomniał , że spotkał się z projektantem w sprawie dokończenia budowy
gimnazjum w związku z tym, że są czynione starania w celu uzyskania środów na
dokończenie powyższej inwestycji.
Pan Wójt spotkał się również z Zarządem Kamieniołomu „Zrąb” oraz z Panią
Urbanistką ponieważ kończy się złoże i istnieje obawa, że ten kamieniołom może
ograniczyć swoją działalność co byłoby niekorzystne również dla naszej gminy.
Odbyło się też spotkanie z wykonawcami remontu stacji uzdatniania wody.
W związku z dużymi i gwałtownymi opadami deszczu wystąpiły zniszczenia na
terenie naszej gminy.

Sporządzono

stosowne

protokoły, problem ten zostanie

zgłoszony do Wojewody ramach szkód popowodziowych.

Ad.7.Informacja o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
Brak wniosków.
Przewodniczący

Rady

poprosił

o zabranie

głosu

Pana

Prezesa Stowarzyszenia „ Nasza Przyszłość- Tarnawa „

Janusza

Krajnika-

który przedstawił

informacje o działalności Publicznego Przedszkola w Baligrodzie oraz plany
dotyczące dalszego funkcjonowania placówki.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.8 Podjęcie uchwał:
a)

uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozadania

finansowego oraz

sparwozdania z wykonania budżetu Gminy Baligród za rok 2014.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały .
Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad przyjęciem powyższej uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
uchwała została przyjęta jednogłośnie.
b ) uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baligród absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2014.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mariusz Hebda poinformował zebranych,
że w dniu 14

maja br.

zebrała się Komisja Rewizyjna w celu ustalenia opinii

w sprawie udzielenia Wójtowi

absolutorium za rok 2014.

Przewodniczący Komisji odczytał opinię- co stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Reszowie, która została wydana na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Baligród o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
gminy za rok 2014.

z tytułu wykonania budżetu

Następnie po odczytaniu projetu

uchwały

Przewodniczący Rady przystąpił

do głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie .
c) uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2015.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik

o wyjaśnienia

dot. projektu

uchwały.
Pani Skarbnik odczytała wprowadzane zmiany oraz wyjaśniła, że zawarte w uchwale
kwoty dotyczą prowadzonych inwestycji, które są realizowane. Wcześniej były
planowane kwoty z promesy a obecnie są już podpisane umowy dlatego kwoty te
są

zmniejszane lub zwiększane, przesuwane na paragrafach tak

aby

były

dopasowane do inwestycji.
W związku z tym , że pytań nie było Przewodniczący Rady po odczytanu projektu
uchwały przystapił do głsowania.
Za

podjęciem uchwały

głosowało 14

radnych , uchwała

została

podjęta

jednogłośnie.
d) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Baligród na lata 2015-2027.
Przewodniczący

Rady poprosił

Panią

Skarbnik o wyjaśnienia do

projektu

uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała , że od stycznia nie nanoszono zmian do WPF a
w chwili obecnej

zmiany

dotyczą

kwot dochodów bieżących

oraz wydatków.

Uwzględnione zostały wszystkie zmiany nanoszone do budżetu.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały

głosowało 14

radnych, uchwała

została podjęta

jednogłośnie.
e) uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.

Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o wyjaśnienia do projektu powyższej
uchwały.
Pan Wójt Robert Stępień wyjaśnił , że w związku z tym, że Gmina Sanok wyraziła
chęć należenia do Związku musi zostać podjęty statut z naniesionymi zmianami ,
do listy Gmin dodaje się Gminę Sanok.
W związku z brakiem
cuhwały

pytań

przystąpił do

Przewodniczący

Rady

po

odczytaniu

głosowania nad przyjęciem uchwały. Za

projektu

przyjęciem

głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.9. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Zdzisław Bober sołtys wsi Nowosiółki zapytał o
ponieważ on

nie zdążył

protokoły popowodziowe,

jeszcze sporządzić tych protokołów, jaki

jest termin

przedłożenia protokołów. Zapytał również o transport jabłek, które otrzymała nasza
gmina.
Pan Wójt opowiedział, że sprawy protokołów popowodziowych należy zgłaszać
jeszcze do gminy, sprawa nie jest zamknięta, jesteśmy w trakcie przyjmowania
zgłoszeń.
Natomiast sprawa jabłek, zostaną one rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców
gminy pod nadzorem sołtysów.
Pan Sekretarz Jerzy Habowski zwrócił się z prośbą do sołtysów i radnych o pomoc
w szybkim i sprawnym rozdysponowaniu tych jabłek.
Pan Jan Pawłowski Sołtys wsi Mchawa zapytał również o sprawy szkód
popowodziowych, czy on jako sołtys ma jechać i sprawdzać wszystkie dogi.
Pan Wójt

odpowiedział, że

inwentaryzowana

przez

każda szkoda zgłoszona

przez sołtysów będzie

komisję, a następnie będzie weryfikowana przez

pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Prosi o sygnał gdzie i co się wydarzyło.
Pan Rdny Marian Pankiewicz powiedział,że na Komisji Rolnictwa doszło do różnicy
zdań w temacie zajęcia stanowiska przez Wójta w sprawie przejęcia dróg, które są
własnością gminną, oraz przy realizacji jakichkolwiek działań związanych z drogami
wcześniej sprawdzić czy ta droga przebiega przez działki gminne czy przez działki

prywatne. Uważa, że pewne sprawy należy załatwiać polubownie a nie poprzez Sąd,
ponieważ to jest ostateczność.
Pan Radny Pankiewicz poinformował zebranych, że opracował tabelkę z danymi
dotyczącymi budżetu gminy, dochodami i wydatkami z udziałem ludności. Uważa,
że nie patrzy się przez pryzmat udziału ludności, udziału w dochodach, udziału w
potrzebach , np. udział mieszkańców Baligrodu jest 43%, pewne rzeczy powinne
być brane na racjonalnych zasadach- wyliczenia stanowią załącznik do protokołu.
Planując budżet na rok 2016 należy przyjżeć się wydatkom, Pan Wójt podpisał już
arkusz organizacyjny szkół, na dzień dzisiejszy nie mamy funduszy sołeckich, dotuje
się szkoły Niepubliczne oprócz subwencji, dotuje się również dowożenie uczniów,
szukamy oszczędności aby uzbierać kwotę na fundusz, a dotujemy dowożenie do
niepublicznych szkół w wysokości 48.000 zł. Uważa,że lepiej byłoby, gdyby była
jedna szkoła w Baligrodzie. Jeśli byłby fundusz sołecki to sołectwa decydowałyby
o tym, które drogi przeznaczyć do remonu czy do odśnieżania.
Przewodniczący Rady powiedział, że gmina działa na zasadzie jednej dużej rodziny,
a wszystkie wioski należą do tej gminy. Natomiast jeśli chodzi o dopłacnie do szkół
niepublicznych to proponuje, aby przenieśc dzieci do szkół niepublicznych
w Nowosiółkach i w Mchawie i będzie płacona wtedy tylko subwencja, a koszt
oszczędności wyniesie wtedy ok. 700 tyś. zł.
Pan Radny Łyskanycz zapytał o wcześniej poruszny temat ustawienia lustra przy
ul. 6 sierpnia, oraz o sprawę remontu chodnika przy ul. W. Polskiego.
Pan Wójt odpowiedział, że temat

lustra

natomiast sprawa remontu chodnika to są

jest w toku załatwiania dokumentacji,
plany aby własnymi siłami wykonać ten

remont, jak tylko znajdziemy środki na materiał.
Pan Sołtys wsi Nowosiółki zapytał czy istniałaby taka możliwość przyjęcia osób na
prace interwencyjne z Biura Pracy , które miały by za zadanie wykonywć prace na
rzecz poszczególnych sołectw.
Pan Wójt odpowiedział, że w dniu wczorajszym rozmawiał z Panem Dyrektorem
Biura Pracy , na dzień dzisiejszy Dyrektor Bąk nie posiada środków na prace
interwencyjne, możliwe, że jeszcze w tym roku takie srodki otrzymają.

Przewodniczący Rady wspomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa był
poruszany temat

regulaminu korzystania z dróg gminnych, poprosił

Pana

Sekretarza o weryfikację dróg a na kolejnej sesji został by przyjęty taki regulamin.
Pan Sołtys wsi Mchawa po raz kolejny informuje, że drogi w Mchawie po zimie były w
bardzo złym stanie a obecnie po ostatniej ulewie można powiedzieć, że są w stanie
fatalnym. Wspominiał o drodze koło Pana Osękowskiego Andrzeja, Osękowskiego
Stanisława w kierunku Pana Kuzia. Jest to droga na pagórku i nic nie da
posypywanie żwirem ponieważ przy piewszym deszczu wszystko spływa na
krzyżówkę stwarzając zagrożenie dla mieszkańców. Kilkakrotnie droga ta była
naprawiana w ten sposób, ale tam jedynynym

dobrym

rozwiązaniem byłoby

położenie na tym pagórku asfaltu.
Również wzdłuż drogi od Koscioła w kierunku krzyżówki należałoby położyć kilka
korytek koło Pani Pikuła, ponieważ przy ostaniej ulewie wszystka woda od Kościoła
i od świetlicy spływa w kierunku domu Pani Pikuła. Wcześniej wraz z Radą Sołecką
zostało złożone pismo w sprawie stanu dróg do Urzędu Gminy. Prosi również aby
zwrócić uwagę na drogę koło Pana Mazurkiewicza gdzie Nadleśnictwo zrywa
drewno, aby po zakończonych pracach droga ta została naprawiona.
Pan Zygmunt Szybowiski Sołtys wsi Baligród, zapytał o drogi gminne, w których
częściowo właścicielem jest osoba prywatna , czy wiemy co w zamian za przejęcie
tych części chce ten właściciel. A drugie pytanie to na jakim etapie jest remont ujęcia
wody i czy poprawi się jakość wody.
Pan Wójt odpowiada, że rozmawiał raz z Panem Ciepielikiem, konkretnie nie wiemy
co on chciałby w zamian. Jeśli umówi się na spotkanie lub napisze pismo będzie
wszystko jasne. Będziemy szukać rozwiązania .
Pan Jerzy Habowski odpowiada, że w tej chwili realizowana jest modernizacja stacji
uzdatniania wody, cały układ technologiczny. Termin zakończenia prac planowany
jest na 3 czerwca br. Zamontowane są filtry, układy dozujące kolorpolanty ,
w najbiższy poniedziałek będzie przeprowadzany rozruch przez firmę zajmującą się
tym. Zastosowane są bardzo nowoczesne filtry, zastosowane są układy dozowania,
które przyśpieszają wytrącanie mętności wody, wszystko to odbywa się w trybie
automatycznym, jest zamontowania sonda do pomiaru mętności wody. Komputer

steruje układami dozowania. Na pewno woda będzie czysta i uzdatniona
a dodatkowo jesteśmy

po przetargu na drugi etap

modernizacji ujęcia , został

przekazany teren budowy wykonawcy. W tym etapie wykonywany będzie kapitalny
remont ujęcia denego, wymiany sączków,

wymiany złoża,

wymiana całej

infrastruktury od filtra dennego do stacji uzdatniania wody, włącznie z włączenie do
układu oczyszczania zbiorników tam istniejących, które do tej pory nie były
wykorzystywane. Po zakończeniu tych prac myśli, że już wszystko będzie
funkcjonować dobrze.
Pan Radny Paniekiwicz zaproponował aby na następnej sesji odczytać wypracowane
przez Komisję Rolnictwa wnioski .
Pan Radny Powiatowy Ryszard Owsianik poinformował zebranych w sprawie
zatrudnienia lekarza okulisty, dużą barierą są środki finansowe, których w chwili
obecnej brak. Jeśli chcielibyście Państwo informacji bardziej fachowych to Pan
Dyrektor Pałaziak wyraził chęć przybycia na sesję do Baligrodu.
Pan Radny Powiatowy Franciszek Krajewski powiedział, że są większe szanse na
zatrudnienie lekarza kardiologa.
Pani Radna Henryka Wałachowska zapytała o cmentarz Żydowski , ponieważ ma
informacje, że jest nieuporządkowany , niewykoszony, turyści są zawiedzeni.
Pan Wójt wyjaśnił , że nie jest to teren naszej gminy, właścicielem jest gmina
żydowska i nie życzy sobie aby ktoś wchodził na ich teren
Ad.10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał .
Przewodniczący Komisji Pan Jan Łyskanych odczytał wniosek:
- ustawienie tablicy na cmentarzu żydowskim informującej, że jest to teren gminy
żydowskiej
Za podjęcie wniosku głosowało 14 radnych.

.

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

Protokołowała :
H. Wołoszyn

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Bończak

