II.0002.12.2015

Protokół Nr XII.2015
z sesji Rady Gminy Baligród odbytej
w dniu 30 września 2015 roku.

Ad. 1. Otwarcia XII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród – Zbigniew
Bończak, który przywitał zebranych oraz gości zaproszonych

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 zaproponował następujące zmiany:
1. W pkt. 4 przyjęcie protokołów

z poprzednich sesji tj. z 20 sierpnia br.

oraz z nadzwyczajnej sesji z dnia 24 września br.
2. usunięcie z programu sesji w pkt.9 , ppkt.e) w związku z tym, że uchwała
ta

została

podjęta

na

nadzwyczajnej sesji

Rady Gminy w dniu

24 września br.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś jeszcze chce wnieść zmiany do porządku
obrad?
Kolejnych zmian nie zgłoszono.

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 obrad

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 X

z dnia

20 sierpnia 2015r.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu:
Za przyjęciem protokołu

głosowało

12 radnych. Protokół został przyjęty

jednogłośnie
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce wnieść uwagi do protokołu z XI sesji
nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 września 2015r.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący poinformował zebranych iż sesja nadzwyczajna została zwołana
z powodu konieczności

podjęcia

uchwały w sprawie utworzenia

obwodu glosowania w Zakładzie Karnym w Uhercach

odrębnego

Mineralnych Oddział

Zewnętrzny w Jabłonkach w wyborach do Sejmu i Senatu
Przewodniczący Rady

przystąpił do

głosowania

nad przyjęciem powyższego

protokołu:
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady zaproponował następujące osoby do składu komisji oraz
zapytał czy wyrażają zgodę?
- Krystyna Kuzio – przewodniczący
- Jan Łyskanycz
- Marek Miller
Radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania, za przyjęciem Komisji Wniosków
i Uchwał w powyższym składzie głosowało 12 radnych. Komisja została przyjęta
jednogłośnie.
Na sesję przyszedł Radny Stanisław Piłat.
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 Panem Szymańskim szefem firmy , która
wykonywała

Orlika, przyjechał z mecenasem, sprawa

ta

trafiła

do sądu

z podwykonawcą. Gmina posiada dokument , który to potwierdza. Nie można w tej
chwili poprawić usterki na Orliku właśnie w związku z tym, że sprawa znalazła się
w sądzie. Jeśli teraz usunięto by usterki to zniszczono by dowody złego wykonania.
Wójt uczestniczył w spotkaniu w Ustrzykach Dolnych z przedstawicielami Zakładu
„Zrąb” – kamieniołom.
Zostały zakończone prace w Kołonicach – II etap.
Ad.7.Sprawozadanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radnego
Mariusza Hebdę o przedstawienie sprawozdania z posiedzenia komisji.

Pan Radny Hebda powiedział, że dniu 17 września br. zebrała się Komisja
Rewizyjna Rady Gminy Baligród, która zajmowała się
następującymi tematami :

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta , która została złożona przez
Pana Piotra Turkosza.
Komisja zapoznała się z tematem oraz przeprowadziła analizę punktów , które
zawierała skarga .
Wypracowano następujący wniosek:
Po mino naruszenia art.231 kpa proponuje się uznanie skargi za bezzasadną,
gdyż niezastosowanie powyższego artykułu nie przesądziło o istocie rozstrzygnięcia
sprawy a działania Wójta jako przełożonego Pani Dyrektor miały na celu zapoznanie
się z całością sprawy oraz z faktami, które miały miejsce i zmierzały do polubownego
rozstrzygnięcia skargi.

2. Analiza wydatków rzeczowych w administracji za I półrocze 2015r.
Na posiedzeniu Komisji rewizyjnej dnia

17 września 2015 r.

dokonano

analizy budżetu gminy Baligród za I półrocze 2015 r.
Przedstawiona

informacja

uzyskała

pozytywną

opinię

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w Krośnie.
Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosi 5.633.685,51 zł co stanowi 48,27 %
planowanych dochodów, wykonanie wydatków budżetowych wynosi 5.793.585,32 zł.
co stanowi 51,02 % planowanych wydatków.
W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w PBS
Oddział Lesko w kwocie 185.699,53 zł. oraz pożyczkę w BGK Oddział Rzeszów na
wyprzedające finansowanie na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
Baligród

poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci

kanalizacyjnej” w kwocie 324.621,95 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą
94.962,04 zł.

Z informacji Pani Skarbnik wynika iż z

powodu braku wpłat podatku od

nieruchomości Ośrodka Wypoczynkowego w Bystrem w kwocie 69.115 zł. na dzień
30.06.2015 r. oraz braku kolejnych wpłat w miesiącach VII, VIII i IX istnieje możliwość
nie zachowania na koniec 2015 roku relacji art. 242 ustawy o finansach publicznych.
/tzn. wykonane wydatki bieżące będą wyższe od wykonanych dochodów bieżących./
W przypadku

nie zapłacenia w/ w podatku w 2015 r. zajdzie konieczność

przekształcenia kredytu przejściowego w kredyt długoterminowy.

Przewodniczący Rady poprosił o pytania do przedstawionej informacji.
Zapytał Panią Skarbnik o podmioty, które nie płacą podatku.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie płaci ośrodek Bystre oraz firma Zrąb.

Ad.8 Informacja o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
Pan Wójt przedstawił informację o realizacji wniosków a mianowicie:
-

zabezpieczyć

usuwisko

przy

drodze

gminnej

w

Zahoczewiu-

zostało

zabezpieczone,
-

ciek wodny koło Pana Wozderewicza w Mchawie– ustalić kto jest prawnie

odpowiedzialny , sprawą tą zajął się Pan Sekretarz i wyjaśni.
Pan Jerzy Habowski wyjaśnia, że ciek wodny, który przepływa przez działkę Pana
Wozderewicza jest ciekiem naturalnym i jest jego własnością. Zgodnie z ustawą
Prawo wodne obowiązkiem właściciela gruntu jest utrzymanie tego cieku w taki
sposób, aby nie zalewał działek sąsiednich. Pan Wozderewicz otrzymał odpowiedź
na swoje pismo, zostały również wysłane informacje do właścicieli

sąsiednich

działek, aby ten ciek był utrzymywany w należytym stanie i woda mogła swobodnie
spływać.
Kolejny wniosek to sprawa kotłowni w Gimnazjum w Mchawie.
Wójt powiedział, że był tam z Panem Potocznym, aby zorientować się co należałoby
tam zrobić i jaki

byłby koszt tych prac.

Pan Potoczny

obiecał, że przygotuje

kosztorys, ale nie zdążył tego zrobić tego na dzisiejszą sesję. Może udałoby się

zrobić to w ten sposób aby wykonać niezbędne prace, a zapłacić w późniejszym
terminie. Jak tylko będzie kosztorys to przymierzą się do remontu jeszcze przed
zimą.
Ostatni

wniosek to w sprawie zwiększenia mocy

energii elektrycznej w wiacie

w Nowosiółkach , zostało już wysłane pismo w tej sprawie, jeszcze nie otrzymano
odpowiedzi.
Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania ?
Pan Zdzisław Bober sołtys wsi Nowosiółki zapytał o betonowe płyty, które miały być
przesunięte na rzece koło Pana Jantasa. Część została zrobiona, ale jeszcze nie
wszystko tak jak miało być.
Pan Wójt odpowiada, że miał informację, że zostało to już wykonane. Zostanie to
sprawdzone.
Ad.9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Baligród na rok 2015.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik i zapytał czy ktoś ma pytania do
przedstawionych zmian w budżecie?
Pan Radny

Waldemar

Pitycz zapytał o wpływy z tytułu dzierżawy działki

w Nowosiółkach, którą dzierżawi Firma Geofizyka i na jaki okres.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to 1.000 zł. na okres trzech miesięcy.
Pan Radny Pitycz zaproponował aby część tej kwoty przekazać do Nowosiółek na
zrobienie ławek i stołów do wiaty, ponieważ nie mają innych środków.
Podziękował Radnym Pani

Wałachowskiej i Panu Stanisławowi Piłatowi za

przekazanie diet z ostatniej sesji nadzwyczajnej na sołectwo Nowosiółki właśnie na
zrobienie ławek i stołów.
Przewodniczący Rady powiedział, że środkami na świetlice dysponuje Pan Dyrektor
GOK-u i niech to on spróbuje wygospodarować środki z wynajmu sali lub sceny.

Wszystkie dochody są również zaplanowane w wydatkach, więc należałoby wskazać
paragraf z którego zabrać kwotę dla Nowosiółek.

Nie można

patrzeć takimi

kategoriami , że skoro jest dochód z dzierżawy działki z Nowosiółek to należą się
środki dla danej miejscowości, bo co powiedziałyby inne miejscowości gdzie wpływy
ze sprzedaży np. drewna są ogromne. Każda miejscowość ma też wiele potrzeb
np. remonty dróg lub oświetlenie uliczne.
Radny Waldemar Pitycz zapytał pod kogo podlega wiata w Nowosiółkach?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że budynek ten

został

przekazany Dyrektorowi

Gok-u.
Pan Pitycz zapytał o

zmiany w budżecie

dotyczące zapłaty za wykonanie

ogrodzenia na stadionie w Baligrodzie?
Sekretarz Gminy Jerzy Habowski odpowiada, że była przeprowadzona kontrola
z PROW-u i zausterkowała brak wykonania ogrodzenia o określonej długości
złożonej we wniosku. Po wykonanym remoncie stadionu kontrola stwierdziła, że brak
jest wykonania 80 m ogrodzenia i zostało to zakwestionowane więc należy
to wykonać lub zwrócić środki.
Pan Radny Pitycz zapytał w którym miejscu zostanie to wykonane?
Sekretarz odpowiedział, że za trybunami. W kosztorysie ujęte było wykonanie 180 m
ogrodzenia, wykonane zostało 100m a 80 też już jest wykonane

tylko

należy

zapłacić za to. Wykonawca wykonał to w ubiegłym roku, ale miał obiecane, że
zostanie mu to zapłacone w przyszłym roku, czyli w tym.
Przewodniczący Rady zapytał Pana Radnego Pitycza, czy przekazanie kwoty 500 zł.
miesięcznie dla sołectwa Nowosiółki składa jako wniosek?
Pan Radny Pitycz odpowiedział, że tak i poprosił o zapisanie tego jako wniosek.
Przewodniczący Rady poprosił go o wskazanie paragrafu, z którego należałoby
zabrać te środki i przekazać dla sołectwa w Nowosiółkach.
Pani Radna Henryka Wałachowska powiedziała, że w ostatnim czasie odbyło się
spotkanie Rady Sołeckiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich, na którym uzgodniono,
że koło będzie prężnie działać , ale nie ma funduszu sołeckiego, nie ma żadnych

innych środków, ławki są pożyczane, chcą organizować wspólne wieczory
i przekazywać młodszym pokoleniom tradycje. Brakuje ławek nie mają na czym
siedzieć . Należy wziąć pod uwagę , że w wiacie brakuje ławek.
Przewodniczący Rady powiedział, że poszły duże środki na budowę tej wiaty, gdyby
patrzono na inne świetlice to i Sołtys w Mchawie ma potrzeby, w Roztokach również
są różne potrzeby, nie tylko Nowosiółki ale na dzień dzisiejszy jak wszyscy wiedzą
jest program naprawczy i środków nie ma. Poprosił Panią Wałachowską aby
wskazała paragraf , z którego należy zabrać środki i przekazać dla miejscowości
Nowosiółki.
Pani Radna Henryka Wałachowska wskazała § 3 dział 710 Rozdział 71004 – plan
zagospodarowania przestrzennego .
Pani Skarbnik odpowiedziała, że za plan zagospodarowania przestrzennego musimy
zapłacić ponieważ jest podpisana umowa.
Przewodniczący Rady powiedział, że być może uda się

coś wygospodarować

w budżecie na przyszły rok.
Pani Radna Wałachowska zgodziła się, ale chce mieć gwarancję, ponieważ były już
wcześniej pieniądze ze sprzedanego samochodu strażackiego i nie trafiły do
Nowosiółek.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że wtedy nie funkcjonowała obecna rada,
a przypomniał również , że nie tylko z Nowosiółek został sprzedany samochód i inne
sołectwa również mogły się domagać przekazania środków. Przypomina też,
że na przykład sołtys z miejscowości Mchawa ma dużo więcej potrzeb związanych
z budową świetlicy, ale wie że nie ma środków.
Pan Sołtys wsi Mchawa powiedział, że wie jaka jest sytuacja finansowa i nie liczy na
środki na dalszą budowę świetlicy, ale ma inny problem a mianowicie
który

most przez,

już praktycznie nie można przejechać. Pilnie potrzebuje desek, które już

zostały przekazane do przetarcia ale źle wykonano, więc może należałoby je
sprzedać i postarać się
i zagrażająca życiu.

o

następne

ponieważ sytuacja jest wyjątkowa

Przewodniczący Rady powiedział, że jego propozycja jest taka, aby wycofać na daną
chwilę ten wniosek.
Radni Waldemar Pitycz i Henryka Wałachowska nie wyrazili na to zgodę.
Pan Radny Pitycz powiedział, że wiata w Nowosiółkach jest jedynym obiektem na
terenie gminy gdzie można zrobić imprezę niezależnie od warunków pogodowych
i która żyje i uważa, że przekazanie 500 zł w skali miesiąca to nie jest dużo.
Przewodniczący Rady nadal poddał propozycję wycofania tego wniosku i zajęcia się
tym tematem przy planowaniu przyszłorocznego budżetu.
Pan Radny Pitycz wycofał powyższy wniosek.
Radny Waldemar Pitycz wspomniał również o zabezpieczeniu impregnatem wiaty na
zewnątrz

i powiedział, że jest to również bardzo ważna

i pilna sprawa.

Koszt zakupu wyniósłby ok. 500 zł.
Przewodniczący Rady powiedział, że na następną sesję zostanie zaproszony
Dyrektor Gok-u i będą poruszane tego typu tematy.
W związku z tym, że więcej pytań nie było Przewodniczący Rady po odczytaniu
projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych, uchwala została podjęta
jednogłośnie.
b) uchwała w sprawie

wprowadzenia zmian do Wieloletniej

Prognozy

Finansowej Gminy Baligród na lata 2015-2027.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia w sprawie projektu
powyższej uchwały.
Pani Skarbnik powiedziała , że w WPF zostały ujęte wszystkie wielkości , które były
zmieniane

uchwałami Rady Gminy

również przychody czyli

oraz Zarządzeniami Wójta. Wprowadzono

wolne środki w wysokości 48.668,26 zł., są to zmiany

ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad podjęciem powyższej uchwały.

Za podjęciem głosowało 13 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie.
c) uchwała w sprawie rozpatrzenia

skargi

na działalność

Wójta

Gminy

Baligród.
Przewodniczący Rady powiedział , że w dniu 17 września br. odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym był rozpatrywany temat skargi Pana
Piotra Turkosza na działalność Wójta Gminy Baligród. Komisja wypracowała
wnioski. Poprosił Pana Roberta Stępnia Wójta Gminy Baligród o wyjaśnienia
w powyższej sprawie.
Pan Robert Stępień Wójt Gminy Baligród wyjaśnił, że skarga na działalność
Pani Dyrektor ŚDS wpłynęła 9 lipca br. w tym samym dniu zostało wystosowane
pismo

do

Pani Dyrektor w celu

ustosunkowania się do wymienionych

w skardze zarzutów wobec Pani Dyrektor i jej pracowników. Odpowiedź od Pani
Dyrektor wpłynęła 21

lipca br. Wójt jako przełożony Pani

zapoznać się z całą zaistniałą sytuacją, co się takiego
że

Pan

Turkosz

złożył skargę i czy nie można

Dyrektor chciał

wydarzyło w ŚDS ,
byłoby

załatwić tego

polubownie. W związku z tym skarga ta nie została przekazana w terminie 7 dni
do Rady Gminy. Działania te miały na celu tylko i wyłącznie zapoznanie się
z całością sprawy oraz szukanie możliwości polubownego załatwienia skargi.
Uznał, że ze sprawą należy się dobrze zapoznać, zwłaszcza, że zaangażowani
zostali również pracownicy.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że z całością sprawy zapoznała
się również Pani Radca Prawny, pomimo naruszenia terminu odesłania skargi
do organu kompetentnego nie przesądziło o istocie rozstrzygnięcia sprawy.
Pan Marian

Pankiewicz

powiedział, że projekt uchwały w uzasadnieniu nie

zawiera informacji o naruszeniu terminu przekazania sprawy. Jeśli Pan Turkosz
złożył do nieodpowiedniego organu skargę powinna ona być przekazana
w terminie 7 dni do organu, który rozpatruje skargi. Termin nie został zachowany,
dlatego chce aby w uzasadnieniu do uchwały znalazł się ten zapis.
Pan Przewodniczący Rady wyjaśnia, że w tej sprawie Wójtowi chodziło o to,
co Panu

Turkoszowi,

aby

jak najmniej osób postronnych było

zaangażowane, o tym na ostatniej sesji ciągle powtarzał

Pan

w to

Turkosz.

Na ostatniej sesji powiedział oraz napisał oświadczenie, że wszelkie pytania
i wątpliwości

będzie wyjaśniał na bieżąco w urzędzie,

a nie pisząc skargi.

Odbyło się to na sesji w dniu 20 sierpnia br. ,a 26 sierpnia br. wpłynęła do,
urzędu kolejna skarga . Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wysłuchano Pana
Turkosza, wysłuchano

również wyjaśnień Pani

Edyty Wasylewicz Dyrektora

ŚDS w Nowosiółkach, przeprowadzono z nimi rozmowę i na tej podstawie
wypracowano wniosek, który odczytał Przewodniczący Komisji.
Pan Radny Pankiewicz nadal uważa, że w uzasadnieniu do uchwały powinien
znaleźć się zapis o naruszeniu terminu przekazania skargi.
Pan Radny Stanisław Piłat członek Komisji Rewizyjnej powiedział, że taki zapis
znajduje się w protokole Komisji Rewizyjnej .
Przewodniczący

Rady

wyjaśnia, że

uzasadnienie do

uchwały

zawiera

odpowiedzi na wszystkie punkty , które zawiera skarga na działalność Wójta,
czyli odpowiedzi na pytania Pana Piotra.
Przewodniczący odczytał wszystkie punkty uzasadnienia do uchwały i proponuje
uznanie skargi za bezzasadną i w takiej formie przyjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady powiedział, że na posiedzeniu Komisji pozwolił sobie użyć
słowa przepraszam w stosunku do osoby Pana Piotra Turkosza jeśli czuł się
urażony tą sytuacją.
Pan Piotr Turkosz uważa, że stała mu się wielka krzywda, został źle
potraktowany przez Panią Dyrektor, odpowiednie instytucje to sprawdzą i musi
być kara bo go to boli, został upodlony. Nie rozumie dlaczego w jednej placówce
może pracować jako Wolontariusz a w Nowosiółkach nie.
Pani Radna Henryka Wałachowska – przypomniała, że na ostatniej sesji Pan Piotr
wycofał skargę, napisał oświadczenie, że wszystkie nurtujące go niejasności
będzie wyjaśniał na bieżąco w Urzędzie Gminy lub z Przewodniczącym Rady
a dzisiaj znowu powtarzany jest ten temat. Nadal oczekuje Pan przeprosin,

przepraszany, jeśli to Panu w czymś pomoże i proszę ten temat zamknąć.
Pan

Sołtys z Mchawy powiedział aby zachowywał się

poważnie, otrzymał

przeprosiny , napisał oświadczenie, nie można ciągle powtarzać tego tematu, prosi
aby ten temat został już zakończony.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały z zapisem uznania za bezzasadną głosowało 10 radnych,
wstrzymało się 3 radnych . Uchwała została podjęta większością głosów.
d) Uchwała w sprawie wyboru

ławnika

na kadencję 2016-2019r. do Sądu

Rejonowego w Lesku.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Zespołu do spraw opiniowania
kandydatów na ławników Radną

Krystynę Hetnał

o

przedstawienie informacji

z posiedzenia zespołu.
Radna Krystyna Hetnał powiedziała, że w dniu 23 września odbyło się posiedzenie
Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników .
Zespół zebrał się w celu sprawdzenia dokumentacji złożonej na ławnika.
Według art.162 § 2 ustawy z dnia 27

lipca 2001r. prawo o ustroju

sądów

powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz.133 z późn. zm.) dokumenty złożone przez
kandydata powinny zawierać:
1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. Oświadczenie
postepowanie

kandydata,

że

nie

jest

prowadzone

przeciwko

niemu

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwo skarbowe,
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest

lub nie był pozbawiony władzy

rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani
zawieszona.
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza,

5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosownymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.

Przewodniczący Rady

zgodnie z § 9 zasięgnął od Komendanta Wojewódzkiego

Policji w Rzeszowie informacji o kandydatce na ławnika.

Po sprawdzeniu całej dokumentacji Zespół do spraw opiniowania kandydatów na
ławników powołany Uchwałą Rady Gminy w Baligrodzie Nr X.43.2015r. z dnia 20
sierpnia 2015r. stwierdza, że złożone dokumenty Pani Barbary Żurawskiej spełniają
wszystkie wymogi zgodnie z ustawą.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że głosowanie na ławnika zgodnie
z przepisami

musi

być tajne w związku z tym

należy

powołać

Komisję

Skrutacyjną. Do składu Komisji zaproponował Państwa sołtysów Elżbietę Wasser,
Jolantę Siuciak oraz Zbigniewa Pelca. Zapytał czy ktoś jeszcze

chce

zgłosić

kandydatów do składu komisji ? nie zgłoszono więcej kandydatów. Przewodniczący
zapytał czy zgłoszone osoby wyrażają zgodę?
Zgodę wyrażono, na przewodniczącego komisji wybrano Pana Zbigniewa Pelca.
Komisja opieczętowała

karty do głosowania, zamknęła urnę i przeprowadzono

głosowanie.
Pani Wasser odczytała protokół.
W głosowaniu tajnym na Panią Barbarę Żurawską kandydatkę na ławnika oddano
13 głosów, wybrano jednogłośnie.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Za podjęciem głosowało 13 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 10. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Jan Pawłowski sołtys wsi Mchawa podziękował Wójtowi za pomoc , ponieważ
posiadał drewno do ogrodzenia boiska ale, nie miał kto to wykonać. Podziękował

również Panu Sekretarzowi za szybką interwencję w sprawie przepustu koło Pani
Zaremba .
Pan Wójt podziękował Pani Radnej Krystynie Kuzio, która bardzo aktywnie działa
na rzecz miejscowości Mchawa oraz Radnemu Panu Leszkowi Korabowi. Udało się
poprawić stan kilku dróg, transport i robocizna zostały sfinansowane z pozyskanych
środków przez Panią Radną.
Pan Radny Waldemar Pitycz zapytał czy będą naprawiane drogi w miejscowości
Nowosiółki, przydzielany był rumosz na poszczególne miejscowości , coś w tym
zakresie jeszcze w tym roku będzie zrobione?
Pan

Wójt

odpowiada, że jeśli będzie pogoda sprzyjająca to postarają się aby

jeszcze w tym roku coś zrobić.
Pan Radny Pitycz zapytał również czy byłaby taka możliwość aby wskazać znaki
graniczne na drodze ponieważ nie wiedzą, w którym miejscu kończy się droga.
Występuje tam też spór z osobami, którzy posiadają działki w sąsiedztwie.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że posiadamy sprzęt, ale wskazuje on granice
z dokładnością do 5 m.
Pani Radna Wałachowska wspomniała, że z drogi tej korzysta min. Nadleśnictwo
Lesko.
Pan Sołtys Zdzisław Bober wspomniał o drodze koła Pana Janusza Leichta , która
biegnie w kierunku lasu, z jednej strony Pan Łaniak posadził drzewa i ogrodził swoje
działki. Problem jest w tym, że droga ta kiedyś była szeroka w chwili obecnej
mieszkańcy zgłaszają ,że stała się ona bardzo wąska więc należałoby, aby geodeta
sprawdził szerokość tej drogi.
Przewodniczący Rady

powiedział, że wskazać punkty graniczne drogi może

wskazać jedynie geodeta, a to niestety jest kosztowne.
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał o posiedzenie Komisji Budżetu, dlaczego
nie odbyło się zgodnie z harmonogramem w sierpniu, druga sprawa dotyczy dróg
które Pan Cepielik proponuje do zamiany oraz remont dróg w Baligrodzie, głównie
sprawa drogi koło Pani Sławińskiej.

Pan Pankiewicz odczytał również pismo, które wystosował do Wójta i Rady Gminy
w sprawie obrania celu dalszej pracy – pismo stanowi załącznik do protokołu.
Pani Skarbnik odpowiedziała na pytanie w sprawie posiedzenia Komisji Budżetu,
że ze względu

na oszczędność środków zaproponowała

Pani Przewodniczącej

Komisji jedno spotkanie w październiku, gdzie będą poruszane stawki podatku.
Przewodnicząca wyraziła na to zgodę.
Pan Wójt wyjaśnia, że na drodze w kierunku Pani Słowik zostały już naprawione dwa
przepusty, droga ta jest ujęta w powodziówce do naprawy.
Sprawa związana z zamiana gruntów z Panem Cepielikiem jest na takim etapie, że
zostało wystosowane do niego pismo w sprawie wyceny tych gruntów. Jak
otrzymamy odpowiedź, Komisja Rolnictwa się tym zajmie.
Pan Radny Pitycz powrócił do tematu drogi na skład w Nowosiółkach uważa, że
należałoby wystosować pismo do

Nadleśnictwa Lesko o przekazanie kwoty na

wskazanie dwóch punktów granicznych – składa to jako wniosek.
Pan Zbigniew Pelc sołtys wsi Roztoki Dolne – wspomniał o nowej drodze do
Kościoła, za którą jeszcze raz dziękuje i prosi o ustawienie znaku przy tej drodze
informującego,

o możliwości dojechania do kościoła, ponieważ turyści mają

trudności z trafieniem do kościoła.
Pan Radny

Mariusz Hebda przedstawił krótką informację z posiedzenia Rady

Społecznej przy szpitalu w Lesku.
Przewodniczący Rady zapytał o funkcjonowanie ujęcia wody po modernizacji .
Pan Sekretarz odpowiada, że ujęcie funkcjonuje bardzo dobrze, ale problem jest
z ubytkami wody na wodociągu. W tej chwili zmieniamy sposób rozliczania się za
wodę z Wspólnotami oraz Spółdzielnią. Zostaną założone wodomierze główne,
zostaną zawarte umowy i będą zobowiązani do płacenia różnić w zużyciu wody.
Pan Soltys wsi Mchawa zaproponował, aby zastanowić się nad kupnem na gminę
samochodu ciężarowego oraz koparki, i można byłoby wykonywać prace w własnym
zakresie.

Pan Sekretarz poinformował zebranych, że odbyła się kontrola z PROWU odnośnie
wykonania prac w Kołonicach na ujęciu, która wypadła

dobrze i w najbliższym

czasie zostaną przelane środki na konto gminy.
Ad. 11. Sprawozdanie Komisji Wniosków i uchwał.
Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuzio odczytała jeden wniosek, który
został zgłoszony:
- wystąpić

do

Nadleśnictwa

Lesko w sprawie zabezpieczenia kwoty

z przeznaczeniem na wskazanie punktów granicznych działki w Nowosiółkach – na
wjeździe drogi koło Państwa Mycyk i Strzemeckich.
Za przyjęciem wniosku głosowało -13 radnych, wniosek przeszedł jednogłośnie.
Ad.12. zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący rady podziękował wszystkim zebranym i zakończył 12 sesję Rady
Gminy Baligród.

Protokołowała:
H. Wołoszyn

Przewodniczący Rady
Zbigniew Bończak

