VI.0002.IX.2015

Protokół Nr IX.2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Baligród odbytej
w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Ad. 1. Otwarcia sesji nadzwyczajnej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród
– Zbigniew Bończak, który przywitał zebranych.
Obecni na sesji radni według listy obecności - 11 radnych.
Zaproszone osoby według listy obecności.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady na podstawie listy
obecności stwierdził, iż na ustawową liczbę 15 radnych na sesji obecnych jest 11
radnych w związku z powyższym obrady sesji są prawomocne.
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad.
Zmian nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjeciem porządku obrad.
Za przyjęciem porządku głosowało 11 radnych. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
- Marian Pankiewicz – przewodniczący
- Krystyna Pięta- członek
- Andrzej Pięta – członek
Przystąpiono do głosowania nad powołaniem komisji. Za powołaniem komisji
w skałdzie w/w głosowało 11 radnych. Komisja została pwołana jednogłośnie.

Ad.4. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.

Ad.5. Podjęcie uchwał:
a) W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia dotyczące uchwały.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zwiększa się dochody o kwotę 95.506, 80 zł. w tym
dział 010- rolnictwo i łowiectwo, jest

to dotacja z

samorządu

województwana

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu

terytorialnego

społeczna, rozdział 852 19 – ośrodki
przedłużenie

kwota 28.000 zł. Dział 852 – pomoc
pomocy

społecznej kwota 67.506,80 zł.

projektu systemowego „Czas na aktywność

realizowanego

przez

Gminny

Ośrodek

w Gminie

Baligród”

Pomocy Spolecznej w § 207 dotacja

celowa z Unii Europejskiej 64.112,59 zł. oraz dotacja też celowa – 3.394,21 zł.
W § 2 zmiejsza się wydatki budżetowe o kwotę 22.278.35 zł. w tym dział 600 –
transport i łączność, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych kwota 7.000 zł. W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa
rodział
i

705- gospodarka

gruntami

i nieruchomościami zakup

materiałów

wyposażenia 6.700 zł , w dziale 852 – pomoc społeczna kwota 8.578,35 zł.

W § 3 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 117.785.15 zł. z tego dział 010 rolnictwo i łowiectwo, wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatki inwestycyjne
jednostek

budżetowych-35.000 zł w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa,

gospodarka gruntami i nieruchomościami , wydatki na zakupy
jednostek

inwestycyjne

budżetowych kwota 6.700 zł. to jest kwota zabezpieczona

dla

Stowarzyszenia w Nowosółkach na zakup pieca.W dziale 852 – pomoc społeczna,
rozdział 852 14 – zasiłki

o

pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe kwota – 8.578,35 zł. w rozdziale 852 19 – ośrodki pomocy
społecznej kwota 67.506,80 zł. jest to realizacja zadania z pomocy społecznej.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik i zapytał czy ktoś ma pytania,

Pan

Radny Marian

Pankiewicz

zapytał o

kwotę

6,700 zł. na zakup

pieca

do Stowarzyszenia w Nowosiółkach ponieważ była mowa o 6.000 zł.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że faktura jest na kwotę 6.700 zł.
Wzwiązku z tym, że

pytań więcej nie

zgłoszono

Przewodniczczący

Rady

przystąpił do odczytania projektu uchwały oraz do przeprowadzenia głosowania.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało – 10 radnych , wtrzymał się- 1 radny,
uchwała została przyjęta większością głosów.
b) Uchwała

w

sprawie

zaciągnięcia

zobowiązania

finansowego

wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Baligród.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to uchwała, z którą wiąże się podjęcie
decyzji co do przewozu uczniów do szkół. Do chwili obecnej był ogłoszony
przetarg na rok czasu na dowóz dzieci do szkół, usługą tą wykonywała firma
Arriva, umowa kończy się 31 sierpnia br. wobec tego należy podjąć decyzję w
jakiej formnie będzie wykonywany dowóz od 1 września br. czy

ogłaszamy

przetarg czy autobusy wracają do

posiadacie

Gminy.

Wszyscy

Państwo

rozliczenie dowozu, za rok poprzedni wyniosło to 169.000 zł. posiadacie również
wyliczenia jakie byłyby koszty gdyby gmina przejęła autobusy.
Przewodniczący powiedział, że oczekuje na propozycje.
W związku z tym, że

nikt

nie

złożył propozycji Przewodniczący Rady

zaproponował aby ogłosić przetarg na dwa lata.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że aby można było ogłosić przetarg
i spisać umowę

musi być podjęta

uchwała

intencyjna, która z koleji

zobowiązuje Radę do zabezpieczenia środków w budżecie.
Przewodniczący

Rady

przypominiał aby

przy

przygotowywaniu przetargu

pamiętać o o dowozie osób postronnych.
Pan Jerzy Habowski Sekretarz powiedział, że w specyfikacji nie może być ujęty
taki zapis.
Przewodniczący Rady w związku z tym,że więcej pytań nie było po przeczytaniu
projektu uchwały przystąpił do głosowania nad podjęciem powyższej uchwały.

Za przyjęciem głosowało 10 radnych, wstrzymał się 1 radny. Uchwała została
przyjęta większością głosów.
c) uchwała w sprawie

utworzenia odrębnego

w Zakładzie Karnym

obwodu

głosowania

w Uhercach Mineralnych, oddział zewnętrzny

w Jabłonkach, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej
komisji wyborczej.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania

dotyczące

projektu tej

uchwały , dotyczy ona wyborów do referendum.
Pytań nie było, Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu

przystąpił do

głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych , uchwała

została

przyjęta

jednogłośnie.
d) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej.
Przewodniczący Rady

poinformował ,że jest to nieruchomość, którą

już

wcześniej dzierżawiła Pani Ewa Wdowiak i obecnie kończy się jej dzierżawa.
Przewodniczący w związku z tym, że nie było pytań po

odczytaniu projektu

uchwały przystąpił do głosowania nad podjęciem powyższej uchwały .
Za podjęciem uchwały

głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta

jednogłośnie.
e) w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI.144.2013 Rady
Gminy
w Baligrodzie z dnia 29 stycznia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia do

realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w gminie Baligród”
w latach 2013-2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2015, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i

upowszechnienie

aktywnej

integracji,

Poddziałanie

7.1.1

Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
zgodnie z umową ramową nr UDA-POKL.07.01.01-18-128/11-00 z dnia 11

czerwca 2012 r. oraz aneksami do w/w umowy podpisanymi pomiędzy
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Baligrodzie, zmienioną Uchwałą Nr XXIX.170.2013 Rady Gminy
w Baligrodzie z dnia 23 maja 2013 roku.
Przewodniczący

Rady

poprosił

Panią

Skarbnik o

wyjaśnienia do

projektu

powyższej uchwały.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że

dwa i poł roku

temu

została

podjęta

uchwała

o zatwierdzeniu do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie
Baligród”. 30 czerwca br. mija dwa i poł roku, finansowanie jest z Wojewódzkiego
Urzędu Pracy, ale okazało się, że jest możliwość otrzymania jeszcze środków na
trzy miesiące w kwocie 73.000 zł. czyli przedłuża się czas trwania projektu do końca
września.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystapił do głosowania.
Za podjęciem uchwały

głosowało 11 radnych, uchwała

została

przyjęta

jednogłośnie.
f) w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI.145.2013 Rady Gminy
w Baligrodzie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie gminy Baligród w latach 2013 - 2015 na realizację
projektu

systemowego

pt.

„Czas

na

aktywność

w

gminie

Baligród”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2015, Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zgodnie

z umową ramową nr

UDA-POKL.07.01.01-18-128/11-00 z dnia 11 czerwca 2012 r. oraz aneksami do
w/w umowy podpisanymi pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baligrodzie, zmienioną Uchwałą
Nr XXIX.171.2013 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 23 maja 2013 roku.
Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt

tej uchwały dotyczy również

pragramu „ Czas na aktywność w Gminie Baligród „
Zawiera ona informacje o wkładzie środków własnych.

Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, uchwała

została przyjeta

jednogłośnie.
Ad. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji oraz pytań nie wniesiono.
Ad.7. Wolne wnioski, zapytania i dyskusja.
Pan Radny Marian Pankiewicz poruszył temat
przedstawiać protokoły

posiedzeń

z
o

aby na

sesjach

Komisji oraz przypominał

zawiadamiania

radnych

sesjach . Wspominiał również o

Niepublicznych

tak jak np. Stowarzyszenie Nowosiółki zmiana

Rady Gminy
o

terminach

finsowaniu

Szkół

ogrzewania lub

w Mchawie wymiana drzwi, oraz finansowanie dowożenia do szkół Niepublicznych.
Złożył w tej sprawie pismo.
Przewwodniczący Rady powiedział, że
Radnego

jest zdumiony tym wystąpieniem Pana

Pankiewicza, terminy zawiadamiania o sesjach

są dotrzymywane,

owszem po zawiadomieniu sporadycznie może wystąpić taka sytuacja,że należy
coś wprowadzić dodatkowo na sesję ale nie są to przypadki tylko tej Rady,we
wcześniejszych kadencjach tak też się zdarzało . Nie ma takiej możliwości aby
podemowane były jakie kolwiek decyzje tylko przez Wójta i Przewodniczącego
Rady bez wiedzy

Państwa Radnych. Nad dowożeniem dzieci do Szkół

Niepublicznych również można byłoby dyskutować ale należy wziąć pod uwagę
dzieci z Baligrodu, które również ucierpiałyby tutaj. Uważa, że ta dyskusja jest
bezpodstawna.
Pan Radny Pankiewicz uważa, że należy stosować się do przepisów zawartych
w statucie.
Przewodniczący Rady wyjaśnia,że jeśli na sesję dodatkowo wprowadza się uchwałę
to dlatego,że jest to ważna sprawa, która wypadła w ostatniej chwili, a tym samym
zaoszczędza się środki nie organizując dodatkowych sesji. Natomiast w sprawie
dowożenia nie będzie rozwijał tego tematu ponieważ uważa, że wszystkie dzieci są
nasze i nie pozwoli aby je krzywdzić. Jeśli jest mowa o oszczęczaniu na oświacie to
należałoby wziąć pod uwagę oddanie Szkoły Podstawowej w Baligrodzie

pod

Stowarzyszenie wówczas będą generowane koszty w wysokości sześciu, siedmiu

tysięcy jak to w tej chwili jest w Nowosiołkach czy w Mchawie. Więc proponuje aby
nie pogłębiać tego tematu.
Przewodniczący Zbigniew Bończak odczytał pismo z Sądu w sprawie wytypowania
kandydatów na ławników. Sprawa ta zostanie poruszana na następnej sesji.
Wpłynęło również

pismo

od mieszkańców ul. Plac Wolności

z prośbą

o remont budynku włącznie z wymianą stolarki okiennej.
Kolejne pismo to prośba od Pani Emilii Orłowskiej w sprawie zadaszenia tarasu
nad gabinetem stomatologicznym.
Przewodniczący Rady ze względu, że nie ma Pana Wójta nie będzie poruszał tego
tematu na dzisiejszej sesji, ponieważ chciałby znać opinię Wójta w tej sprawie.
Pan Radny Marian Pankiewicz poinformował zebranych, że otrzymał telefon
od

Pana Cepielika z informacją, że ma zamiar zagrodzić drogi które są jego

własnością. Pyta czy Pan Wójt poczynił jakieś kroki w tej sprawie.
Przewodniczący zapytał Sekretarza czy wpłynęło jakieś pismo od pana Cepielika do
urzędu w tej sprawie?
Sekretarza odpowiedział, że nie .
Przewodniczący nie rozumie dlaczego ten Pan kontaktuje

się w tej sprawie

z Panem Pankiewiczem a nie na piśmie bezpośrednio z urzędem.
Przewodniczący Rady przypomniał, że inwestycje będą wykonywane na tyle ile nas
będzie stać na wkład własny. Wpłynęły

różne pisma od sołtysów w sprawach

remontów dróg, sołtysi dobrze wiedzą jaka sytuacja finsnowa jest gminy. Zapewnić
możemy to, że jeśli będzie coś robione to równo będą traktowani mieszkańcy
wszystkich sołectw naszej gminy.
Pan Piotr

Turkosz zapytał o termin

przetargu na dowóz uczestników do ŚDS

w Nowosiółkach, oraz czy opiekunowie też mają dojeżdżać tym busem?
Sekretarz Gminy odpowiedział, że obowiązkowo musi być opiekun w busie.
Pan Turkosz zapytał
busem do Nowosiołek?

czy wolontariusz pracujący w ŚDS mógłby dojeżdżać tym

Przewodniczący

poprosił Pana

Sekretarza o przygotowanie wyjaśnień w tym

temacie.
Ad.8. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał .
Pan Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał odczytał wniosek
- aby pkt.4 porządku

obrad zawierał następującą

informację : sprawozadania

z posiedzeń komisji, które się odbyły.
Przewodniczący Rady przystapił do głosowania nad przyjęciem powyższego
wniosku. Za przyjęciem głosowało 3 radnych, wstrzymało się 9 radnych.
Ad. 9. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji i zamknął
obrady IX nadzwyczajnej sesji

Rady

Gminy

Baligród oraz zaprosił wszystkich

Radny na wyjazd do Kołonic na ujęcie wody w celu zobaczenia co zostało
zrobine.

Protokołowała :
A. Scelina
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Bończak

