VI.0002.10.2015

Protokół Nr X.2015
z sesji Rady Gminy Baligród odbytej
w dniu 20 sierpnia 2015 roku.

Ad. 1. Otwarcia X sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród – Zbigniew
Bończak, który przywitał zebranych oraz gości zaproszonych:
Pana Andrzeja Matusiewicza- adwokata i samorządowca Senatora VIII kadencji RP,
Pana Roberta Płaziaka – Dyrektora Samodzielnego Zespołu

Opieki Zdrowotnej

w Lesku
Pana Marka Małeckiego – Przewodniczącego Rady Powiatu w Lesku,
Panią Edytę Wasylewicz- Dyrektor ŚDS w Nowosiołkach,
Panią Alicję Leicht – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baligrodzie,
Panią

Krystynę

Janków

–

Dyrektor

Niepublicznej

Szkoły

Podstawowej

im. E. Bojanowskiego w Mchawie,
Panią Jolantę Grzyb – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowosiołkach,
Pana Jacka Krowickiego – Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Mchawie.

Ad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Obecni na sesji radni według listy obecności - 12 radnych.
Zaproszone osoby według listy obecności.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową
liczbę 15 radnych, na sesji jest obecnych 12 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?
Radni zmian nie zgłosili, Przewodniczący rady zgłasza zmianę do porządku obrad
proponując w pkt 10. ppkt a ) przenieść do ppkt l, natomiast ppkt l) przenieść
do ppkt a).
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zmian w porządku
obrad.
Za przyjęciem zmian głosowało -12 radnych, zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za przyjęciem porządku obraz z
naniesionymi zmianami:
Za przyjęciem porządku głosowało 12 radnych. Porządek

został przyjęty

jednogłośnie.
Ad.4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu sesji Nr VIII z dnia 28
maja 2015r.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu:
Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, wstrzymał się 1 radny. Protokół
został przyjęty większością głosów.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce wnieść uwagi do protokołu z IX sesji
nadzwyczajnej odbytej w dniu 26 czerwca 2015r.
Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący poinformował zebranych iż sesja nadzwyczajna została zwołana
z powodu konieczności podjęcia uchwał, które znajdują się w pkt b) i c) dotyczące
zatwierdzenia

do

realizacji

w Gminie Baligród”. Uchwały

projektu

systemowego

„Czas

na

aktywność

musiały zostać podjęte w ciągu trzech dni, aby

w dalszej kolejności była możliwość uzyskania środków unijnych.
Przewodniczący rady

przystąpił do

głosowania

nad przyjęciem powyższego

protokołu:
Za przyjęciem głosowało 11 radnych, wstrzymał się 1 radny, protokół został przyjęty
większością głosów.
Ad.5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady zaproponował następujące osoby do składu komisji oraz
zapytał czy wyrażają zgodę?
- Mariusz Hebda – przewodniczący
- Henryka Wałachowska
- Stanisław Piłat
Radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, za przyjęciem Komisji Wniosków
i Uchwał w powyższym składzie głosowało 12 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

została

oddana

do

użytku

droga do

kościoła

w Roztokach Dolnych po remoncie – wyłożenie nawierzchni asfaltowej.
Spotkał się z Prezesem Klimczakiem oraz kierownikiem ruchu Andrzejem Srogą
kopalni „Wierhomla” w sprawie dalszego funkcjonowania tego zakładu. Wystąpiły
pewne problemy z funkcjonowaniem ponieważ zakład ten znajduje się na obszarze

Natura 2000. W związku z tym, że została wypracowana pewna

koncepcja,

odbędzie się w najbliższym czasie kolejne spotkanie.
Został

zakończony

pierwszy

etap

modernizacji

stacji

uzdatniania

wody

w Kołonicach. Trwa drugi etap.
Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami firmy „Profi- Sport”, jest to firma
która budowała kompleks boisk „Orlik 2012” w Baligrodzie, wystąpiły tam problemy w
związku z niewłaściwym wykonaniem.
Przeprowadził rozmowę z Panem Doktorem Kapałką w celu rozszerzenia usług
z zakresu kardiologii.
Ad.7.Informacja o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady powiedział, że wniosek był jeden, który dotyczył sprawozdań
z posiedzeń Komisji Stałych. Takie sprawozdania będą ujmowane w programie sesji,
jeśli w czasie między sesyjnym będą się odbywały posiedzenia komisji.
Ad.8 Informacja o stanie służby zdrowia w Powiecie Leskim.
Przewodniczący rady poprosił Pana Dyrektora Roberta Płaziaka o przedstawienie
powyższej informacji.
Pan Dyrektor objął swoją funkcję w maju ubiegłego roku, w tym też czasie kondycja
finansowa szpitala była w bardzo złym stanie. Udało się trochę poprawić tę kondycję.
Bardzo ciężko jest zdobyć lekarzy specjalistów, którzy chcieliby pracować u nas.
Został przyjęty nowy lekarz na oddział dziecięcy oraz dodatkowo chirurg na SOR.
W szpitalu zostały zwiększone kontrakty. Został rozpoczęty projekt na dobudowę
nowego skrzydła do szpitala, który obejmie nowy blok operacyjny oraz pediatrię
i poradnie specjalistyczne. Na tą inwestycję potrzebne będzie ok. 15 mln. Szpital jest
w miarę dobrze wyposażony, ale wymaga również remontów. Została również
podpisana umowa na nową karetkę. Problem jest z zatrudnieniem lekarza okulisty
oraz lekarza kardiologa. Lekarzy kardiolodzy nie chcą pracować w Lesku, wybierają
większe miasta. Natomiast jeśli chodzi o okulistę to nie posiadamy odpowiednich
warunków lokalowych. Mogliśmy mieć okulistę, który robiłby zabiegi np. na zaćmę
ale przepisy nie pozwalają, aby na bloku operacyjnym gdzie znajdują się dwie sale
operacyjne wykonywać takie zabiegi.

Pan Wójt Robert Stępień powiedział, że rozmawiał z Panem Doktorem Kapałką
i z przedstawicielem Wojskowego Instytutu Medycznego na temat kardiologii
w Lesku. Pojawiła się pewna możliwość dla Leska i myśli, że nie długo Warszawa
pochyli się nad Leskiem.
Przewodniczący rady zapytał czy środki wynikające z kontraktu są co roku wyższe
czy utrzymują się na tym samym poziomie.
Pan Dyrektor odpowiedział, że środki mniej więcej utrzymują się na tym samym
poziomie. Ubiegły rok został zamknięty z zyskiem. Otrzymali 790 tyś. zł. Trzy
następne lata musimy zamykać z wynikiem dodatnim, ponieważ wynik minusowy
zamyka drogę do wzięcia jakiegokolwiek kredytu chcąc inwestować.
Pani radna Krystyna Pieta zapytała Dyrektora jakie są szanse, aby zmniejszyły się
kolejki oczekiwania na wizytę do neurologa lub ortopedy, ponieważ są bardzo
odległe terminy, ok. 2 miesięcy.
Pan Dyrektor odpowiedział, że w innych miejscowościach są jeszcze dłuższe
terminy, w Sanoku do okulisty jest termin przyszłego roku. Będzie się starał, aby te
kolejki sukcesywnie się zmniejszały.
Przewodniczący

Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania do Pana Dyrektora,

w związku z tym, że pytań nie zgłoszono podziękował Panu Dyrektorowi i życzył jak
najwięcej trafnych decyzji.
Ad.9. Ocena funkcjonowania placówek

oświatowych na terenie Gminy Baligród,

podsumowanie roku szkolnego 2014/2015.
Przewodniczący Rady poprosił Państwa Dyrektorów o przedstawienie informacji.
Jako pierwsza zabrała
w Baligrodzie

głos

Pani

Alicja

Leicht Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Św. Jana Pawła II, która

o funkcjonowaniu szkoły

przedstawiła sprawozdanie

za rok szkolny 2014/2015, do której

uczęszczało

124 uczniów, było 7 oddziałów szkolnych, 1 oddział przedszkolny. Średnia ocen
w szkole wyniosła 4.5%. Jeśli chodzi o uczęszczanie dzieci do szkoły jest tendencja
wzrostowa. Wszyscy uczniowie otrzymali promocje do klas programowo wyższych.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor Leicht i poprosił Panią Jolantę Grzyb
Dyrektora Niepublicznej Szkoły

Podstawowej w Nowosiółkach o przedstawienie

sprawozdania.
Pani

Dyrektor

Grzyb, poinformowała, że szkoła w Nowosiółkach

bardzo prężnie, starają

się

jak najwięcej pozyskiwać środki od

funkcjonuje
sponsorów.

W biegłym roku było 25 uczniów, kadra jest odpowiednio wykształcona. Frekwencja
uczęszczania dzieci do

szkoły

jest

bardzo wysoka ponad 93%, dzieci bardzo

chętnie chodzą do szkoły, organizowane są

imprezy kulturalno- oświatowe,

współpracują prężnie z różnymi instytucjami, organizowane są różnego typu
wycieczki, które dofinansowują Prezesi Stowarzyszenia. Organizowane są zajęcia
pozalekcyjne, różnego rodzaju

kółka, zajęcia taneczne, uczestniczą w różnych

projektach np. szklanka mleka w szkole. Organizują

kiermasze przedświąteczne

gdzie dzieci wykonują różne stroiki i sprzedają je a zarobione pieniążki przeznaczają
na wycieczki. Bardzo dobrze wygląda współpraca z rodzicami. Sprawozdanie
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor Grzyb i zapewnił, że w miarę
możliwości zawsze będą mogli liczyć na pomoc ze strony Rady, zapytał czy ktoś
ma pytania do Pani Dyrektor?
Pan Zdzisław
zaangażowanie

Bober sołtys wsi

Nowosiółki podziękował Pani

Dyrektor, za

i wysiłek jaki wkłada w prowadzenie Niepublicznej Szkoły

Podstawowej w Nowosiółkach. Szkoła jest prowadzona bardzo dobrze pomimo
tego, że kadra nauczycieli nie jest zatrudniona na podstawie karty nauczyciela i nie
posiada takiego uposażenia jak nauczyciele w Szkołach Publicznych.
Przewodniczący Rady

poprosił Panią Krystynę Janków Dyrektora Niepublicznej

Szkoły Podstawowej im. Św. Edmunda Bojanowskiego w Mchawie o przedstawienie
sprawozdania.
Pani Dyrektor Janków

powiedziała, że Niepubliczna Szkoła Podstawowa

im. E. Bojanowskiego w Mchawie działa już 15 lat, i każdy z nauczycieli posiada
doświadczenie . Obecnie jest 67 uczniów, liczba oddziałów 7 i jeden przedszkolny,
nauczycieli jest 10, 8 na pełnym etacie

a dwóch na niepełnym. W szkole są

prowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, uczniowie otrzymali apteczki,

wraz z z nauczycielami zbiera się makulaturę ze sprzedaży której zakupuje się
książki do biblioteki szkolnej. Szkoła uczestniczy w różnego rodzaju projektach np.
o bezpiecznym zachowaniu, dbamy o język polski, dodaj język polski do ulubionych,
książki naszych marzeń i w wiele innych projektach . Prowadzone są zajęcia
z dziećmi podczas czasu wolnego np. ferii zimowych wyjazdy na narty, na basen.
W

szkole

organizowane

są

kółka

języka

angielskiego,

matematycznego,

polonistycznego, teatralne, plastyczne, muzyczne, nauka gry na gitarze, zajęcia
wyrównawcze. Bardzo

dobrze współpracuje się z rodzicami. Dzieci uczestniczą

w różnego rodzajach konkursach, gdzie zdobywają dobre miejsca. Średnia ocen
klas IV-VI wynosi 4,5%, nie ma problemów wychowawczych. Wyniki sprawdzianu VI
kl. wynoszą

z języka polskiego jest to 78%, gdy województwo ma

w 72,8%

z matematyki 63,8% w województwie 62,4%, z języka angielskiego 77,5%
i w województwie dokładnie takie same. Praca w Szkole Niepublicznej jest ciężka,
ale osiągnięte wyniki dają ogromną satysfakcję.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor i poprosił Pana Jacka Krowickiego
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Mchawie o przedstawienie sprawozdania.
Pan Dyrektor Krowicki poinformował zebranych, że w ubiegłym roku szkolnym do
gimnazjum uczęszczało 100 uczniów i było 5 oddziałów szkolnych, zatrudnionych
jest 14 nauczycieli w tym 4 na niepełnym etacie, obsługa dwie Panie sprzątające
oraz ¼ etatu konserwator. Jeden nauczyciel złożył dokumenty na roczny urlop dla
podratowania zdrowia. Frekwencja uczęszczania do szkoły wynosi 85,8%. Skala
średnia ocen to 4,01%, W szkole funkcjonuje świetlica szkolna 10 godzin
tygodniowo.
Egzamin gimnazjalny przedstawia się następująco: język polski – 57,9 % gdzie
w powiecie 62,8%, historia i wiedza o społeczeństwie 60,8% , powiat 62,8%,
matematyka 42,7%, powiat 43,5%, przedmioty przyrodnicze 48,1% powiat 47,6%
język angielski z godzin podstawowych 56,6% powiat 62,2%, z godzin rozszerzonych
33% powiat 40%. Młodzież z gimnazjum nie chce się angażować, podstawowe
zainteresowania ich to komputer, telefon. W gimnazjum funkcjonuje bardzo dobrze
harcerstwo,

są

dwie

drużyny,

klub

4

H

który

współpracuje

z

osobami

niepełnosprawnymi w Lesku. Prowadzone jest kółko strzeleckie. Jak w każdej szkole
organizowane są kółka dla młodzieży gimnazjalnej. W gimnazjum wykonywane jest

wiele prac remontowych, ale we własnym zakresie ponieważ wszystko wykonuje
konserwator. Poruszył problem cieknącego dachu nad kotłownią. W czasie opadów
woda zbiera się na podłodze, w zimie zamarza i już w tej chwili odpada tynk z
budynku. Problem ten jest od około 4 lat, ale ciągle brakuje środków na remont.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Dyrektorowi i zapytał czy ktoś ma pytania?
Sołtys wsi Mchawa powiedział, że również dobrze zna tę sprawę i wcześniej też
zgłaszał jak wygląda sytuacja.

Przewodniczący Rady oddał głos Panu Senatorowi.
Pan Senator przywitał wszystkich zebranych i podziękował za zaproszenie na sesję.
Gminę Baligród zna bardzo dobrze. Jest Senatorem kadencji 2011- 2015, przez
wiele lat pracował w samorządzie, przez dwie kadencje był delegatem na Sejmik
Województwa

Przemyskiego,

Wiceprzewodniczącym

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego, następnie był Przewodniczącym Sejmiku w kadencji 2006-2010,
w trakcie tej kadencji został wybrany Senatorem. Pracuje w dwóch

komisjach

Senackich – w komisji ustawodawczej oraz w komisji samorządu terytorialnego
administracji państwowej, gdzie jest wiceprzewodniczącym. Otrzymują wiele pism od
samorządów, aby im pomóc, w samorządach jest trudna sytuacja finansowa . Około
70% samorządów jest zadłużonych, wiele małych samorządów przekroczyło deficyt
budżetowy. Wie, że sytuacja finansowa Gminy Baligród również jest bardzo trudna.
Uważa, że bardzo ważna rzeczą dla samorządów byłoby zwiększenie punktów
procentowych dla wszystkich samorządów w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych czyli tzw. CIT-u oraz w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych czyli od Pit-u. Spływałoby więcej pieniędzy do samorządów. Druga
sprawa dotyczy podatku VAT, który obowiązuje u nas od 5 lipca 1993 r. są to
ogromne wpływy i to wszystko idzie do budżetu państwa. Małe gminy nie mają
skąd znaleźć środki na inwestycje. Zmianie

muszą ulec również subwencje

oświatowe. W dużych szkołach jest duża subwencja natomiast w małych gminach,
małych szkołach małe subwencje. Zmiany muszą nastąpić również w NFZ, tam idą
ogromne pieniądze. Uważa, że wiele rzeczy jest do zmiany,
kolejności należałoby zmienić konstytucję.

ale w pierwszej

Pan

Senator

podziękował za uwagę

i zachęcił do zwiedzania jego

strony

internetowej andrzejmatusiewicz.pl
Przewodniczący Rady powiedział, że na pewne zmiany nigdy nie jest za późno
oraz podziękował Panu Senatorowi za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
uwagami.
Ad. 10. Podjęcie uchwał:
Na wniosek Przewodniczącego Rady

uchwała zostaje wycofana w związku

z zawarciem ugody stron, skarżący złożył oświadczenie - wszelkie skargi,
niedomówienia będą rozwiązywane na bieżąco

z Przewodniczącym Rady lub

Wójtem.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem wniosku w sprawie
usunięcia z programu sesji uchwały w ppkt.a)
Za usunięciem głosowało 12 radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.
a)

uchwała w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na

ławników.
Do Rady Gminy wpłynął wniosek jednego kandydata na ławnika, w związku z tym
musi zostać powołany Zespół do zaopiniowania tego kandydata. Przewodniczący
do składu Zespołu proponuje następujące osoby:
1. Radny Henryk Trybulewicz
2. Radna Krystyna Pięta
3. Radna Krystyna Hetnał
4. Radny Jan Łyskanych
5. Radny Stanisław Piłat
Zapytała czy Państwo Radni wyrażają zgodę?
Zaproponowani Radni wyrazili zgodę.

Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad

przyjęciem

powyższej uchwały. Za

przyjęciem uchwały głosowało 12

radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
b)

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania ”Lokalnego Programu

Rewitalizacji dla Gminy Baligród na lata.”.
Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienia w sprawie projektu uchwały.
Pan Wójt wyjaśnił, że pojawiła się możliwość uzyskania środków finansowych na
rewitalizację Baligrodu. Znajduje się tutaj parę budynków, które należałoby
wyremontować, taki program daje możliwość sięgnięcia

po środki unijne.

W programie tym mogą uczestniczyć różne podmioty, chciałby wziąć pod uwagę
takie obiekty jak m.in. stary kościół, ośrodek zdrowia oraz pozostałe budynki
wymagające remontu.
Sekretarz dodał, że dofinasowanie w tym programie jest bardzo wysokie bo do 95% ,
maksymalna kwota dofinasowania to 20 mln. zł. Warunkiem wejścia do projektu jest
posiadanie właśnie takiego programu rewitalizacji.
Sołtys wsi Mchawa poprosił, aby wziąć pod uwagę wszystkie sołectwa nie tylko
miejscowość Baligród.
Pani

Radna

Wałachowska

zasygnalizowała,

aby

pamiętać

o

kapliczkach

przydrożnych, ponieważ w Nowosiółkach byłaby też do remontu.
Pan Wójt powiedział, że będzie chciał objąć tym programem jak najwięcej potrzeb
z całej naszej gminy, na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest sprecyzowane dokładnie co
będzie można ująć.
Przewodniczący Rady po przeczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad przyjęciem powyższej uchwały.
Za podjęciem głosowało 12 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
c)

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości

w drodze bezprzetargowej – działka nr 477

Pan Wójt wyjaśnił, że wszystkie uchwały dotyczą dzierżawy gruntów, na których
znajdują się garaże. Działki były już wcześniej dzierżawione, jest to kontynuacja
dzierżawy.
Przewodniczący rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad podjęciem powyższej uchwały.
Za podjęciem głosowało – 12 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – działka nr 495
Przewodniczący rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad podjęciem powyższej uchwały.
Za podjęciem głosowało – 12 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie.
e) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – działka nr 495
Przewodniczący rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad podjęciem powyższej uchwały.
Za podjęciem głosowało – 12 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie
f) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – działka nr 495
Przewodniczący rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad podjęciem powyższej uchwały.
Za podjęciem głosowało – 12 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie
g) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – działka nr 495
Przewodniczący rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad podjęciem powyższej uchwały.
Za podjęciem głosowało – 12 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie

h) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – działka nr 632/1
Przewodniczący rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad podjęciem powyższej uchwały.
Za podjęciem głosowało – 12 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie
i) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – działka nr 13
Przewodniczący rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad podjęciem powyższej uchwały.
Za podjęciem głosowało – 12 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie
j) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej – działka nr 14
Przewodniczący rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad podjęciem powyższej uchwały.
Za podjęciem głosowało – 12 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie
k) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015r.
Przewodniczący

Rady

poprosił

Panią

Skarbnik

o

przedstawienie

zmian

i wyjaśnienia.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany do budżetu oraz udzieliła wyjaśnień.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad przyjęciem powyższej uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.11. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Sołtys Zygmunt Szybowski zapytał Pana Wójta o prace na ujęciu wody
w Kołonicach oraz czy przy tak wielkiej suszy nie grozi nam brak wody.

Pan Wójt odpowiada, że prace są na końcowym etapie, do końca sierpnia mają być
zakończone, wody na daną chwile nie brakuje, oszczędzać należy bo nie wiadomo
kiedy będą opady deszczu. Największe utrudnienia w dostawie wody mają Jabłonki,
ale prosi o cierpliwość, utrudnienia te są ze strony zakładu energetycznego ponieważ
jest

problem

z

zasilaniem.

Wystąpiono

do

Zakładu

Energetycznego

o zdiagnozowanie usterek tak, aby nie było przerw w dostawie prądu bo to powoduje
włączanie pomp. Problem został zgłoszony i są na etapie sprawdzania tego.
Pan Garbień Józef zwrócił się z prośbą o możliwość umorzenia jego zaległości
w opłatach podatkowych w związku z bardzo trudną sytuacją finansową.
Został poinformowany, że w powyższej sprawie należy złożyć podanie do Wójta
Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej wsi
Zahoczewie w sprawie wykonania barierek zabezpieczających usuwisko przy drodze
tzw. za rzeką naprzeciwko zabudowań Państwa Kwieków, długość tego usuwiska
ok, 20 m. Istnieje tam zagrożenie dla dzieci, należy to zabezpieczyć - ująć jako
wniosek.
Druga sprawa dotyczy pisma od Pana Władysława Wozderewicza z Mchawy, który
zwraca się z prośbą o rozwiązanie problemu związanego z rowem, który biegnie
przez jego działkę oraz sąsiadów. Zbiera się w tym rowie woda z drogi powiatowej
i przy dużych opadach wylewa, zalewając jego posesję i piwnice domu. Rów jest
zamulony, należałoby często go odmulać lub skierować wodę w innym kierunku –
ująć jako wniosek.
Należałoby rozpoznać temat i wystosować pismo do Starostwa.
Przewodniczący Rady w dalszej kolejności odczytał pismo z Regionalnej Komisji
Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – pismo
stanowi załącznik do protokołu.
Pan Jerzy Habowski Sekretarz Gminy poruszył sprawę budynków na ul. Plac
Wolności 3, oraz na ul. Bieszczadzkiej 3, znajdują się tam gminne

mieszkania

komunalne. Mieszkania te są w stanie fatalnym, należy coś z tym zrobić bo w każdej
chwili może się tam wydarzyć nieszczęście. Są sporządzone protokoły przeglądu,

stan jest tragiczny. Obowiązkiem gminy jest utrzymanie budownictwa socjalnego
komunalnego. Otrzymaliśmy informację, że w mieszkaniu Państwa Drozdowiczów
jest stan bardzo zły i grozi zawaleniem. Gmina nie ma środków na remont a musi
coś zaradzić na taki stan rzeczy. Po konsultacji z Panem Tadeuszem Potocznym
wiemy, że nie ma nawet możliwości wejścia na dach i próby załatania tego dachu.
Jest to bardzo duży problem, nie można stać bezczynnie. Jesteśmy zobowiązani do
przeprowadzania przeglądów takich budynków. Myśli,

aby ująć te budynki do

programu rewitalizacji. Budynek przy ul. Bieszczadzkiej nadaje się jeszcze do
remontu, natomiast budynek przy ul. Plac Wolności niestety nie nadaje już się do
remontu. Przygotował propozycję a mianowicie jest taki rządowy program wsparcia
finansowego z funduszu dopłat tworzenia lokali socjalnych i komunalnych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego, dwa razy w roku są

nabory, dofinansowanie

w wysokości 30%, taki budynek typowego projektu wartość kosztorysowa wynosi 16
mieszkań komunalnych – ok.450 tyś zł. pod klucz. Chce tylko uzmysłowić,
że w każdej chwili możemy się znaleźć w takiej sytuacji, że trzeba będzie szukać
lokalu dla rodzin.
Pani Radna Wałachowska zaproponowała, aby zaadoptować starą szkołę.
Pan Sekretarz powiedział, że są to rodziny, które nie mają środków i nie będzie ich
stać nawet na ogrzewanie.
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał o remont w ośrodku zdrowia w związku,
że złożonym pismem Pana Orłowskiego, a druga sprawa to również uważa,
że w sprawie mieszkań socjalnych należałoby się pochylić w kierunku starej szkoły
w związku z tym że sytuacja jest tak fatalna.
Pan Radny Mariusz Hebda powiedział, że przez wiele lat rodzice dzierżawią tam
pomieszczenia na sklep i płacą czynsz a nigdy nie było żadnego remontu, chociaż
dach można było wyremontować.
Pani Henryka Wałachowska serdecznie podziękowała wszystkim którzy przyczynili
się do zorganizowania festynu w Nowosiółkach, a w szczególności Sołtysowi.
Zwróciła się również z prośbą, aby wystąpić do Zakładu Energetycznego
o zwiększenie mocy zasilania w wiacie w Nowosiółkach ponieważ to co jest w tej
chwili nie wystarcza kiedy podłącza się orkiestrę, piecyki, kuchenki, grzejniki.

Pan Wójt odpowiedział, że wystąpi z pismem do Zakładu Energetycznego.
Pani Radna Wałachowska poruszyła temat firmy Geofizyki, a mianowicie jeżdżą
różnym sprzętem po drogach gminnych mogą je zniszczyć i wyjechać, należałoby
spisać oświadczenia z nimi.
Pani Radna Krystyna Pięta poruszała temat wykopów po pracach zakładania
światłowodów, pozostały niebezpieczne wykopy i należałoby zwrócić się do nich
w celu usunięcia tych szkód, a następna sprawa dotyczy kotłowni w Gimnazjum
w Mchawie, aby zorientować się co należałoby tam zrobić, zgłasza to w formie
wniosku.
Pan Wójt wyjaśnił, że zostały już wysłane dwa pisma w sprawie wykopów po
światłowodach.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ostatnio odbyła się sesja nadzwyczajna, na którą
nie zostali zaproszeni sołtysi nie ze względu na oszczędności tylko na sesje
nadzwyczajne sołtysi nigdy nie byli zapraszani. Takie sesje są zwoływane w sytuacja
wyjątkowych i taka też było ostatnio musiały zostać podjęte dwie uchwały w trybie
natychmiastowym dotyczyły one programu „Czas na aktywność w Gminie Baligród”,
została również podjęta uchwała intencyjna na zabezpieczenie środków na dowóz
dzieci. Kolejna podjęta uchwała to zmiany w budżecie, które dotyczyły środków
z WZIR na remont dróg, otrzymaliśmy 23 tyś. zł. została przeznaczona do
dokończenia remontu droga w Stężnicy, ponieważ dwa lata temu zaczęto tam remont
na kwotę 9 tyś. zł więc należało dokończyć ten remont. Ma nadzieje, że w przyszłym
roku otrzymamy większe środki, w kolejce czeka Kielczawa i Nowosiółki.

Przewodniczący Rady poinformował, że 3 i 10 września br. w Baligrodzie odbędą się
spotkania dotyczące pozyskiwania środków unijnych z Lokalnych Grup Działania.
Zaprosił wszystkich zainteresowanych.
Ad.10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał .
Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Hebda odczytał wnioski:
- zabezpieczyć usuwisko w Zahoczewiu koło Pana Kwieka –

Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.
- sprawa rowu koło Pana Wozderewicza – udrożnienie rowu – za przyjęciem wniosku
głosowało 12 radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.
- zrobić rozeznanie w sprawie remontu kotłowni w Mchawie i wykonać niezbędne
prace przygotowawcze – za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, wniosek
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 13. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji i zamknął
obrady X sesji Rady Gminy Baligród.
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