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Protokół Nr XIII.2015
z sesji Rady Gminy Baligród odbytej
w dniu 19 listopada 2015 roku w sali narad Urzędu Gminy Baligród

Ad. 1.

O godz. 16

00

otwarcia

XIII 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 - 13 radnych.
Zaproszone osoby według listy obecności.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową
liczbę 15 radnych, na sesji

jest

obecnych 13 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?
Pan Wójt zgłosił zmiany polegające na zamianie ppkt.:
f) podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
g) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.
h) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Baligród na lata 2015-2027.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce jeszcze wnieść zmiany?
Kolejnych zmian nie zgłoszono.

Pan Radny Marian Pankiewicz poinformował zebranych, że otrzymał 12 listopada br.
materiały na sesję w związku z tym, że dzisiaj jest 19 listopad to nie minęło 7 dni od
otrzymania materiałów a jest to termin ustalony w statucie, pyta co było przyczyną
niezachowania terminu.
Przewodniczący Rady odpowiada, że przyczyną min. był 11 listopada dzień wolny od
pracy, wcześniej zbierała się komisja budżetowa, następnie uchwały trafiły do Pani
Radcy Prawnego do sprawdzenia.
Pani Henryka Wołoszyn wyjaśnia, że dokumenty zostały przygotowane 9 listopada,
10 listopada sprawdziła je Pani mecenas, 11 listopada był dniem wolnym od pracy, 12
listopada zostały doręczone materiały radnym. Przy odliczaniu dni został wliczony
dzień doręczenia.
Pan Radny Pankiewicz wyjaśnia, że w pkt.8 statutu jest zapisane, że przy doręczaniu
dokumentów

radnym

nie

wlicza

się

dzień

doręczenia

oraz

dzień

sesji,

w związku z tym składa wniosek o wyznaczenie innego terminu tej sesji.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem wniosku.
Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przeciw – 10 radnych, wniosek został
odrzucony większością głosów.
Pani Henryka Wołoszyn w celu wyjaśnienia poinformowała zebranych, że po
uzyskaniu niezbędnych informacji oraz przygotowaniu dokumentacji została zwołana
Komisja Budżetu na dzień 5 listopada br. w celu wypracowania wniosków, następnie
dokumenty trafiły do radcy prawnego, 12 zostały dostarczone radnym i ten dzień
został wliczony w termin dostarczania. Wcześniej tak były liczne dni i nie było z tym
problemu. Przy następnym zwoływaniu sesji dzień dostarczenia dokumentów oraz
dzień sesji zostanie odliczony.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zmian w porządku
obrad.
Za przyjęciem zmian głosowało 13 radnych, zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem całości
obrad po wprowadzonych zmianach.

porządku

Za przyjęciem porządku

obrad głosowało 13 radnych porządek został przyjęty

jednogłośnie .
Ad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Pan Radny Jan Łyskanycz zaproponował, aby po napisaniu protokołu przesłać
radnym pocztą elektroniczną w celu zapoznania się z treścią protokołu, istnieje taka
możliwość w urzędzie ale nie każdy

z radnych może podejść i przeczytać. Po

otrzymaniu protokołu każdy z radnych głosując wiedziałby za czym głosują.
Przewodniczący Rady powiedział, że nie będzie z tym problemu, wstępny protokół
można przesłać radnym w celu zapoznania się z treścią.
Przewodniczący rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu.
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, wstrzymał się 1 radny. Protokół został przyjęty
większością głosów.
Ad.5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady do składu komisji zaproponował:
1. Radny Marian Pankiewicz
2.Radny Andrzej Pięta
3. Radna Krystyna Pięta
Zapytał czy Radni wyrażają zgodę?
Radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem Komisji w składzie
wcześniej podanym.
Za przyjęciem Komisji głosowało 13 radnych, komisja została powołana jednogłośnie.
Na przewodniczącego Komisji wybrano Radną Krystynę Pięta.
Ad.6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania.

Pan Wójt Robert Stępień poinformował zebranych o spotkaniach, w których
uczestniczył m.in. spotkanie w sprawie zakończenia projektu sieci szerokopasmowej
w Województwie Podkarpackim, podpisanie aktu notarialnego w sprawie sprzedaży
działki w Mchawie, spotkanie z Prezesem Kaczyńskim w Myczkowcach, uczestniczył
posiedzeniach Komisji budżetowej oraz Rolnictwa – sprawozdanie stanowi załącznik
do protokołu.
Ad.7. Podsumowanie działalności GOK.
Przewodniczący Rady Poprosił Pana Krzysztofa Chytłę – Dyrektora o przedstawienie
sprawozdania.
Pan Dyrektor przedstawił sprawozdanie z prowadzonej działalności GOK-u w roku
2015 – informując zebranych, że w roku bieżącym otrzymał 145.000 zł. Dotacji
z Urzędu Gminy, ok 10.000 zł. To dochód za wynajęcie sali, sceny oraz podłogi. Udało
się zrealizować kilka imprez a mianowicie we współpracy z Niepublicznym
Przedszkolem w Baligrodzie ’’Dzień Babci i Dziadka’’, „Dzień Matki”, „Bal
przebierańców”, - podziękowania dla Pana Prezesa Stowarzyszenia, dla Pani Dyrektor
za współpracę, organizowano zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
gdzie zebrano ok.4.500 zł. W styczniu GOK współorganizował z Urzędem
Marszałkowskim trzydniową imprezę „Psie zaprzęgi’’, wraz z LGD organizowane było
„Święto Kwiatów” oraz „Dzień Seniora” w którym uczestniczyło ponad 100 osób,
organizowany był dzień dziecka, jak co roku odbyło się „Otwarcie bieszczadzkiego
lata”, następnie dwa dni trwał Karpacki jarmark w Baligrodzie, odbył się turniej w
siatkówkę o puchar Wójta, sezon letni zakończony został imprezą w miejscowości
Nowosiółki.

Gmina

Baligród

uczestniczyła

również

w

Agrobieszczadach,

reprezentowana była przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowosiółek, we współpracy z
Kołem Gospodyń Wiejskich w Zahoczewiu organizowany będzie jak od wielu lat Bal
Sylwestrowy. Pan Dyrektor podziękował Sołtysom oraz Radnym za współpracę, za
pomoc przy pracach w świetlicach, poinformował zebranych, że większość sołectw
rezygnuje z świetlicowych a środki te przeznaczają

na

zakupy

do świetlic

-

sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Pan Sołtys wsi Mchawa powiedział, że w Mchawie jest dobra świetlicowa i nie
wyobraża sobie, aby jej nie było. Jest to osoba, która dba o świetlicę.

Poruszył również temat środków, chciałby wiedzieć gdzie zostało rozdysponowane
150 tyś. zł. ponieważ do świetlicy w Mchawie nie zostało nic zakupione, a potrzebna
jest nowa terma.
Pan Dyrektor Chytła odpowiedział, że nikt nie będzie zmuszał sołtysów do likwidacji
świetlicowych, jeśli Sołtys i rada sołecka uznają, że są potrzebni to zostaną.
Dyrektor wyjaśnił również, że w planowanym budżecie na świetlice nie otrzymał wcale
środków. Jeśli trzeba będzie przygotować sprawozdanie finansowe to przygotuje,
będzie jasne, gdzie poszły środki. W chwili obecnej GOK jest po przeprowadzonym
audycie i nie dopatrzono się uchybień.
Jeśli chodzi o świetlicę w Mchawie to uważa, że za część środków, które zostały
wydane na budowę nowej świetlicy można było dokończyć remont obecnej, ponieważ
już ok. 70 tyś. zostało tam włożone na min. dach, szalowanie z zewnątrz, okna,
wystarczyło dokończyć remont i na chwilę obecną warunki byłyby tam bardzo dobre.
Pan Przewodniczący wyjaśnia, że środki finansowe były bardzo uszczuplone
ponieważ wszyscy wiedzą, że budżet jest bardzo uszczuplony i mamy program
naprawczy.
Pan Radny Pitycz – podziękował Panu Dyrektorowi za pomoc w zorganizowaniu
imprezy w Nowosiółkach, kwota, którą dysponował Pan Dyrektor nie jest duża, ale
została umiejętnie podzielona na wszystkie wioski. Zapytał również o protokół
końcowy audytu.
Przewodniczący wyjaśnił, że po zakończonym audycie protokoły pokontrolne zostaną
udostępnione do wiadomości.
Pan Radny Marian Pankiewicz poprosił, aby przy zapraszaniu na sesję dyrektorów
z sprawozdaniami z działalności, każdy z radnych takie sprawozdanie otrzymał z
dokumentacją na sesję i miał możliwość zapoznania się nimi.
Pan Sołtys Zdzisław Bober przypomniał o wystosowaniu pisma do Rejonu
Energetycznego w sprawie zwiększenia mocy w wiacie w Nowosiółkach.
Pan Wójt odpowiedział, że takie pismo zostało już wystosowane.

Pan Dyrektor Chytła odpowiedział, że obecnie wiata w Nowsiółkach została
przekazana pod GOK i najprawdopodobniej będzie on musiał wystosować pismo do
Zakładu Energetycznego, sprawdzi to i zajmie się tą sprawą. W związku z tym, że
wiąże się to również z opłatami, będzie to załatwiane w przyszłym roku.
Przewodniczący Rady zapytał o drewno opałowe na świetlice?
Dyrektor odpowiedział, że pamięta o tym, w chwili obecnej jest brak, ale w styczniu
będzie. Pan Dyrektor w imieniu swoim, Dyrektora Gimnazjum oraz harcerzy
z gimnazjum zaprosił wszystkich zebranych na wieczornicę z okazji Dnia
Niepodległości, która odbędzie się 20 listopada br. w sali GOK.
Przewodniczący Rady przywitał Pana Dyrektora GZOPO Wiesława Wandycza,
który przybył na sesję.
Ad.8. Sprawozdanie z posiedzenia

Komisji

Budżetu, Inwestycji i Własności

Komunalnej.
Przewodniczący Rady poprosił Radną Krystynę Kuzio Przewodniczącą Komisji
Budżetu, Inwestycji i Własności Komunalnej o przedstawienie sprawozdania
oraz wypracowane wnioski z posiedzenia komisji.

Wnioski Komisji Budżetu, Inwestycji i Własności Komunalnej wypracowane na
posiedzeniu w dniu 5 listopada 2015 roku

1. Przyjęcie stawek podatku rolnego na 2016 rok

Komisja wnioskuje o utrzymanie stawki podatku rolnego ustalonej ustawowo
w kwocie 53,75 za 1 dt.
2. Przyjęcie stawek podatku leśnego na 2016 rok
Komisja wnioskuje o utrzymanie stawki podatku leśnego ustalonej ustawowo
w kwocie 42,19 za 1 m3
3. Przyjęcie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
Komisja proponuje przyjęcie stawek podatkowych:

RODZAJ

PROPOZYCJA KOMISJI

Budynki mieszkalne

0,74

Budynki zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej

19,50

Budynki z działalnością gospodarczą –
materiały siewne

10,68

Budynki z działalnością gospodarczą –
świadczenia zdrowotne

4,65

Pozostałe budynki

6,25

Od budowli

2%

Od
gruntów
gospodarczą

pod

działalność

0,80

pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych

4,58

pozostałe grunty: w tym,
-zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego:
- od gruntów oznaczonych symbolem
dr:
-inne

0,29
0,47
0,29

4. Przyjęcie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
Komisja proponuje przyjęcie stawek podatkowych:
1.

od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 800,00 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1050,00 zł.,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton –

1300,00 zł.;

2.

od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej
i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1.
Komisja wnioskuje o podniesienie stawek podatkowych do skali 4%
z zastrzeżeniem jeżeli stawka gminna przekroczy maksymalną komisja
wnioskuje o obniżenie do stawki maksymalnej z zaokrągleniem do pełnych
złoty.

3.

od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton - 1200,00 zł.,

4.

od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej

masy

całkowitej

pojazdu

zawieszenia

według

stawek

określonych w załączniku Nr 2.
Komisja

wnioskuje

o

podniesienie

stawek

podatkowych

do

skali

4%

z zastrzeżeniem jeżeli stawka gminna przekroczy maksymalną komisja wnioskuje
o obniżenie do stawki maksymalnej z zaokrągleniem do pełnych złotych.
5.

od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego) – 1200,00 zł.

6.

od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton

według

stawek

określonych

w

załączniku

Nr

3.

Komisja wnioskuje o podniesienie stawek podatkowych do skali 4%
z zastrzeżeniem jeżeli stawka gminna przekroczy maksymalną komisja
wnioskuje o obniżenie do stawki maksymalnej z zaokrągleniem do pełnych
złoty.
7.

od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1000,00 zł.,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1600,00 zł.

Komisja prosi o podjęcie wskazanych stawek podatkowych.
Ad.9. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska .
Przewodniczący

Rady

poprosił

Przewodniczącego

Komisji

Leszka

Korab

o przedstawienie sprawozdania.
Posiedzenie

komisji

odbyło

się

dnia 9 listopada bieżącego roku, na którym

rozpatrywano następujące tematy:
1. Uzgodnienie wykazu dróg do odśnieżania w roku 2015/2016.
Komisja

uzgodniła

wykaz

dróg

do

odśnieżania

zgodnie

z

wykazem

przekazanym w załączeniu Radnym oraz ustalono, że koordynacją i nadzorem
odśnieżania zajmował się będzie pracownik Urzędu Gminy Pan Krzysztof Tokarz.
2. Rozważono opcję poszerzenia zjazdu z drogi powiatowej

w miejscowości

Zahoczewie w celu umożliwienia zawracania autobusu szkolnego.

Realizacja

zadania nastąpi w roku 2016.
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyceny i możliwości zamiany gruntów na
terenie Gminy Baligród – przesunięto na następne posiedzenie komisji w celu
zebrania całości dokumentacji .
4. Omówienie prac remontowo-modernizacyjnych na drogach w 2015r.
5. Ustalono Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na
rok 2016.

Pan Radny Waldemar Pitycz – zapytał o kruszywo na drogi dla miejscowości
Nowosiółki – były

przeznaczone na Komisji Rolnictwa trzy samochody, zapytał

również o odśnieżanie dodatkowych dróg, kto zleca i kiedy.
Pan Wójt odpowiada, że kruszywo dla

Nowosiółek

jest przygotowane, brak jest

transportu. Zaplanowane są jeszcze działania na drogach i wtedy zostanie
przetransportowane do Nowosiółek.
Pan Sekretarz wyjaśnia sprawę odśnieżania, prosi sygnał do gminy od sołtysów lub
radnych i pracownik z gminy rozezna sytuację.
Pan Radny Marian Pankiewicz w uzupełnieniu sprawozdania jako członek komisji
dodał, że wykaz odśnieżania dróg zawiera wszystkie drogi dojazdowe również
do domów, również drogi wewnętrzne, które nie są drogami publicznymi, więc zgłosił
wniosek, aby odśnieżać tylko drogi publiczne, ale został przegłosowany. Odśnieżanie
wszystkich dróg wiąże się z dodatkowymi kosztami. Brakuje środków na świetlice, na
świetlicowych. Zaznaczył, że był przeciwny odśnieżaniu wszystkich dróg.
Pan Sołtys Zygmunt Szybowski zaznaczył, że należy wprowadzić ścisły nadzór nad
odśnieżaniem.
Przewodniczący Rady powiedział, że dlatego też został wytypowany pracownik gminy,
który będzie prowadził szczególny nadzór nad odśnieżaniem. Nie wszyscy
mieszkańcy orientują się która, droga jest publiczna a która nie, a trudno mieć im
za złe, że chcą być równo traktowani.
Pani Radna Henryka Wałachowska powiedziała, że w programie naprawczym
zapisane jest, że można dokonać wzrost podatku od osób rocznie 1 % a propozycja
jest 4%.
Przewodniczący Rady opowiedział, że minimum 1 %, i może być tak zrobić, ale
wówczas będziemy mieć problem z art.243 ponieważ wydatki bieżące przewyższą
dochody.
Ad.10. Rozpatrzenie projektów uchwał;
a) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2016 r.

Pan Łukasz Presz zabrał głos w sprawie podwyższenia stawek dla przedsiębiorców,
którzy posiadają działalności gospodarcze uważa, że propozycja podwyższenia stawki
z kwoty 18,20 zł. na 19,50 zł. jest to

bardzo duża kwota, zwłaszcza dla małych

przedsiębiorców. Zapytał Pana Wójta czym zostało to spowodowane, że akurat taka
jest kwota podwyższenia tego podatku, rozumie, że jest zła kondycja finansowa
gminy, ale należy wziąć pod uwagę przedsiębiorców, którzy opłacają te podatki. Jedni
płacą rzetelnie a drudzy mniej, czy ci co nie płacą są w jakiś sposób rozliczani?
Pani

Edyta

Bieleń pracownik od spraw podatków wyjaśnia, że propozycja

podwyższenia tej stawki wynika z analizy stawek w innych gminach, gdzie stawki
znacznie przewyższają nasze. Stawka ta bardzo długim okresie nie była podnoszona.
W porównaniu z innymi gminami jest bardzo niska, gdzie np. w Gminie Komańcza
wynosi – 20,09 zł. Czarna- 23 zł., Olszanica 22 zł., Cisna 19,50 zł., i są to stawki
obecnie obowiązujące, a mogą się jeszcze zmienić w tym roku.
Pan Presz zapytał czy podwyższenie tych stawek spowoduje np. to, że szlaki będą
należycie utrzymane?
Pan Przewodniczący Rady odniósł się do szlaków i przypomniał, że był wcześniej
pisany projekt z Gminą Mielec na 60 tyś. zł. i tam był plan odnowy szlaków, dlaczego
nie zostało to wykonane, to nie odpowie na to pytanie bo nie wie, ale będą się starać
aby były utrzymane w należytym porządku.
Propozycje komisji poniesienia podatków nie są drastyczne ponieważ i tak jesteśmy
poniżej pułapu pozostałych gmin, gdzie oni jeszcze w tym roku nie podejmowali
uchwał.
Wpływy finansowe musza być uzupełniane zwłaszcza, że dopłacamy bardzo duże
środki do przedszkola, stołówki, szkoły podstawowej, do dowożenia dzieci.
Pan Sołtys Szybowski zapytał w związku z tym jaka kwota wpłynie do budżetu ?
Pani Bieleń odpowiedziała, że ok. 23 tyś. zł.
Pani Radna Wałachowska zaproponowała, aby dla przedsiębiorców rozpoczynających
działalność nie podnosić podatków.

Pan Presz powiedział, że jak będą podnoszone stawki to będą się zniechęcać mikro
przedsiębiorcy, nie można się sugerować stawkami z innych gmin ponieważ one mają
inną atrakcyjność.
Przewodniczący Rady powiedział, że jeśli chcemy w przyszłym roku składać wnioski
na inwestycje, jeśli chcemy, aby powrócił fundusz sołecki to musimy starać się
o wpływy do budżetu.
Pan Łukasz Presz zapytał czy prawdą jest, że są na terenie gminy przedsiębiorcy,
którzy nie płacą podatków, czy jest to od nich odzyskiwane.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że tak, są tacy przedsiębiorcy, którzy zalegają
z dużymi opłatami jedna firma ok. 200.tyś zł., mali przedsiębiorcy również, są
prowadzone postępowania komornicze.
Pan Radny Pitycz poparł propozycję wcześniejszą Pani Wałachowskiej, aby małym
przedsiębiorcom nie podnosić stawek.
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał, jeśli są zwiększane podatki to na co zostanie
ta kwota przeznaczona, szukamy dochodów a nie szukamy oszczędności.
Przewodniczący Rady odpowiada, że gdzie trzeba będzie dołożyć środki mianowicie
do subwencji Szkoły Podstawowej w Baligrodzie ponieważ na przyszły rok subwencja
jest niższa o 120 tyś. zł.
Pan Ryszard Owsianik Radny Powiatowy poruszył temat podatków ponieważ dotyczy
to również jego i wszystkich, którzy prowadzą działalność turystyczną, rozumie inne
działalności ponieważ można podnieść cenę za wykonaną usługę. Natomiast jeśli
działalność turystyczna jest w roku prowadzona 60 dni kalendarzowych, jak to ma się
do tej stawki. Staje w obronie swojej, ale również ludzi którzy płacą podatki
z działalności turystycznej. Proszę patrzeć pod względem ekonomicznym, ale również
praktycznym, w tym roku 1,37 zł., a w następnych latach o ile?
Pani Skarbnik wyjaśnia, że przez cztery lata nie była ta stawka zupełnie podnoszona.
Pani Edyta Bieleń powiedziała, że nie wszystkie osoby, które prowadzą wynajem
pokoi są objęte stawką z działalnością gospodarczą bo jeśli ktoś prowadzi

agroturystykę to nie jest opodatkowany tą stawka tylko płaci za budynek mieszkalny
bo oświadcza, że wynajmuje do 5 pokoi.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że nie które stawki zostały
pomniejszone ponieważ były powyżej maksymalnych i musiały zostać pomniejszone.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z Państwa radnych oprócz Komisji Budżetu składa
wniosek w sprawie stawek?
Pani Radna Henryka Wałachowska zaproponowała kwotę 19,20 zł. lub 19,30 zł.
Pan Radny Jan Łyskanycz powiedział, że jest za tym, aby podnieść stawkę ale nie
o taką kwotę, zaproponował stawkę 19,30 zł. tak jak wcześniej wspomniała Pani
radna.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że każda stawka będzie głosowana
indywidualnie a następnie całościowo nad uchwałą.
-Budynki mieszkalne- 0,74 zł.: za głosowało13 radnych, stawka została przyjęta
jednogłośnie.
-budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej: 19,50 zł oraz druga
propozycja 19,30 zł.
Kto jest za podjęciem stawki 19,50 zł. – 9 radnych, przeciw -4 radnych. Stawka
przeszła większością głosów.
- budynki z działalności gospodarczej materiały siewne- 10,68 zł. – 13 radnych
głosowało za podjęciem stawki, stawka została przyjęta jednogłośnie.
- budynki z działalności gospodarczej świadczenia zdrowotne - 4,65 zł. – 13 radnych
głosowało za podjęciem stawki, stawka została podjęta jednogłośnie.
- pozostałe budynki - 6,25 zł. - 13 radnych głosowało za podjęciem stawki, stawka
została podjęta jednogłośnie.
- od budowli – 2% - 13 radnych głosowało za podjęciem stawki, stawka została
podjęta jednogłośnie.

- budynki pod działalność gospodarcza – 0,80 zł. - 13 radnych głosowało za podjęciem
stawki, stawka została podjęta jednogłośnie.
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi - 4,58 zł.- 13
radnych głosowało za podjęciem stawki, stawka została podjęta jednogłośnie.
- pozostałe grunty- 0,29 zł. - 13 radnych głosowało za podjęciem stawki, stawka
została podjęta jednogłośnie.
- grunty pod drogami – 0,47 zł. - 13 radnych głosowało za podjęciem stawki, stawka
została podjęta jednogłośnie.
- grunty niezabudowane objęte obszarem rewtalizacji – 3 zł. -13 radnych głosowało za
podjęciem stawki, stawka została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad
przyjęciem całości uchwały.
Za przyjęciem głosowało 9 radnych, wstrzymało się 4 radnych, uchwała została
przyjęta większością głosów.
b) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Przewodniczący

Rady poinformował, że przy tej uchwale również odbędzie się

głosowanie nad stawkami , które proponuje

Komisja

budżetu a następnie nad

całością uchwały.
Radny Waldemar Pitycz zapytał o ile propozycje stawek są wyższe.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej odpowiedziała, że propozycje stawek są
zwiększone procentowo o 4% a tam, gdzie były zawyżone zmniejszone do
maksymalnej.
Przewodniczący Rady odczytał propozycje i przystąpił do głosowania:
od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

- powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 800,00 zł., 13 radnych głosowało za podjęciem
stawki, stawka została podjęta jednogłośnie.
- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1050,00 zł., 13 radnych głosowało za podjęciem
stawki, stawka została podjęta jednogłośnie.
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1300,00 zł.; 13 radnych głosowało za podjęciem
stawki, stawka została podjęta jednogłośnie.
- od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej
i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały o 4% - 13 radnych głosowało za podjęciem stawki, stawka została podjęta
jednogłośnie.
- od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton i poniżej 12 ton - 1200,00 zł., -13 radnych głosowało za podjęciem stawki,
stawka została podjęta jednogłośnie.
- od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2

do

niniejszej uchwały – 4% - 13 radnych głosowało za podjęciem stawki, stawka została
podjęta jednogłośnie.
- od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1200,00 zł.; 13 radnych głosowało za podjęciem stawki, stawka została podjęta jednogłośnie.
- od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym

posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek
określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały o 4% - 13 radnych głosowało za
podjęciem stawki, stawka została podjęta jednogłośnie.
-od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1000,00 zł.,- 13 radnych głosowało za podjęciem stawki,
stawka została podjęta jednogłośnie.
b) równej lub większej

niż 22 miejsca – 1.600,00 zł.- 13 radnych głosowało za

podjęciem stawki, stawka została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad przyjęciem całości uchwały - 13 radnych głosowało za podjęciem stawki, stawka
została podjęta jednogłośnie.
Pan Radny Pitycz zapytał w związku z podjęciem uchwał o stawkach podatku jaki
będzie z tego tytułu dochód.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że 56.000 zł. więcej dochodów.
c) uchwała w sprawie opłaty targowej.
Przewodniczący powiedział, że stawka tutaj się nie zmienia wynosi 15 zł.
Pani Edyta Bieleń wyjaśniła, że jeśli chcemy, aby stawka ta obowiązywała to należy
uchylić poprzednią uchwałę i podjąć nową.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad podjęciem powyższej uchwały.
Za podjęcie głosowało 13 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) uchwała w sprawie opłaty miejscowej.
Opłata miejscowa wynosi 1,35 zł. i również się nie zmieni.
Pani Bieleń wyjaśnia, że ustawa nakazuje podjąć nową uchwałę.
Przewodniczący Rady po odczytaniu uchwały przystąpił do głosowania.

Za podjęciem uchwały

głosowało 13 radnych, uchwała została podjęta

jednogłośnie .
e) uchwała

zmieniająca uchwałę

w sprawie określenia wzorów formularzy

informacji i deklaracji podatkowych.
Pani Bieleń wyjaśnia, że w wzorach deklaracji i informacji pojawił się zapis
o obszarach rewitalizacji oraz grunty pod wodami powierzchniowymi.
Przewodniczący

Rady

po

odczytaniu

projektu

uchwały

przystąpił

do

glosowania.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych, uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady przypomniał jak będzie się kształtował podatek na rok
2016. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok
podatkowy wynosi 53,75 zł. za tonę, natomiast w roku 2015 było to 61,37 zł.
czyli jest niższy.
f) uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia .
Pani Skarbnik przedstawiła wyjaśnienia, proponuje się zaciągnięcie kredytu
długoterminowego do kwoty 200.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie
rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek. Spłata nastąpi w latach 2016-2025. Uchwała ta jest
wywołana z powodu, że wcześniej został podjęty kredyt krótkoterminowy
i należy go spłacić do końca tego roku, ale Ośrodek Wypoczynkowy Bystre nie
wpłaca podatku od nieruchomości, zaległości te wynoszą ok. 180.000 zł.
i istnieje obawa, że nie wystarczy nam środków własnych na spłatę kredytu.
Jeśli wpłyną jakieś środki to kredyt ten nie będzie brany. Ogłoszone są również
przetargi na sprzedaż działek i budynków w Bystrym.
Pan radny Hebda zapytał o wysokość procentu.
Skarbnik odpowiedziała, że ok. 5%.

Pan Radny Marian Pankiewicz wspomniał o programie naprawczym, został on
opracowany na podstawie tego, że otrzymamy pożyczkę z budżetu państwa,
zapytał jakie było stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej jeżeli było
stanowisko negatywne to co zrobiła rada, rada uchwaliła budżet na rok 2014
w takim kształcie jakim przedstawiła Izba Obrachunkowa. Nie był to kształt
uchwały o programie naprawczym, dlatego też jest sprawa tych kredytów,
niema kredytu z budżetu państwa tylko z innych instytucji. Czyli to, co było
podstawą opracowania tej uchwały legło w gruzach. Dlatego nie prawdą jest, że
ogranicza nas program naprawczy.
Pan Radny Waldemar Pitycz odniósł się do wypowiedzi Pana Pankiewicza
mówiąc jako radny, który między innymi uczestniczył w podejmowaniu uchwały
o programie naprawczym 10 kwietnia 2014 r. zakładał on oszczędności, ale
projekt tej uchwały został negatywnie zaopiniowany z tego co pamięta.
Przytoczył pismo z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w sprawie gminy,
które wprowadziły w 2014 r. program naprawczy i miał on obowiązywać tylko w
roku 2014 r.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że uchwała w sprawie programu naprawczego została
podjęta, ale nie uchylona więc nadal obowiązuje.
Pan Radny Pitycz uważa, że należy uchylić tą uchwałę i fundusze sołeckie
wrócą do sołtysów, którzy będą decydować o ich rozdysponowaniu.
Pani Skarbnik zapytała skąd Pan Radny weźmie środki finansowe na fundusze
sołeckie?
Przewodniczący Rady powiedział, że między innymi to Pan Radny podejmował
decyzje o różnych inwestycjach, które miały spowodować skok cywilizacyjny
w Baligrodzie, niestety spowodowały taką sytuację finansową gminy, że mamy
program naprawczy. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała projekt
budżetu jeszcze w listopadzie. Opinia nie została przedstawiona radnym
ponieważ ona już wskazywała uchybienia w projekcie budżetu, do których
należało się dostosować. Dlatego podjęta uchwała budżetowa została w dalszej
kolejności uchylona przez RIO ponieważ został naruszony art.243 ustawy
o finansach. Wówczas nakazano wprowadzenie programu naprawczego.

Pan Radny Pitycz potwierdza, że tak było ale uważa, że w roku 2015 należy
wycofać uchwałę i normalnie funkcjonować. W związku z tym, że nie ma
funduszy sołeckich proponuje aby wpisać do budżetu przyszłorocznego
inwestycje na sołectwa o wartościach funduszy sołeckich.
Przewodniczący Rady poprosił Radnego Pitycza o wskazanie środków
finansowych na proponowane przez niego inwestycje. Na daną chwilę gmina
musi dopłacić 150 tyś. do stołówki szkolnej, 140 tyś. do przedszkola, 500 tyś.
do szkoły, dowożenie uczniów, więc pyta skąd wygenerować środki. Robimy
wszystko, aby wyprowadzić gminę i może w przyszłym roku uda się coś
wygospodarować.
Pan Radny Pitycz zapytał Panią Skarbnik o zwrot kosztów poniesionych na
remont w Kołonicach, jaka to była kwota, czy otrzymaliśmy zwrot VAT-u, jeśli
tak to na jakim paragrafie to jest i kiedy została ta kwota wprowadzona do
budżetu.
Pani Skarbnik odpowiedziała- była to kwota 399 tyś. zł. wysokość VAT 99 tyś.
zł. Kwota ta była ujęta już przy planowaniu inwestycji więc w tej chwili nie było
takiej potrzeby.
Pan rany Waldemar Pitych zapytał o sprzedaż drewna, na jaką kwotę oraz o
sprzedaż działek.
Skarbnik odpowiedział, że na kwotę 500 tyś. i plan już będzie wykonany.
Natomiast sprzedaż działek plan był na 200 tyś. wykonanie jest na kwotę
211,470 tyś. zł.
Pan Wójt

powiedział, że jest nadzieja, że Bystre zacznie

wpłacać zaległy

podatek, wystąpiliśmy o zajęcia komornicze ale są one nieskuteczne.
Pan Radny Pankiewicz powiedział, że należy iść w kierunku zmniejszenia
wydatków.
Przewodniczący
głosowania.
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do

Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, wstrzymało się 3 radnych,
uchwała została przyjęta większością głosów.
g) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 r.
Przewodniczący Rady poprosił Pani Skarbnik o przedstawienie zmian.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
8.024 zł. w tym dział 801 – oświata i wychowanie 3.501 zł. z tego rozdział 80110 –
gimnazjum paragraf 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny, jest to darowizna
na dożywianie uczniów 2.485 zł. wpływy z różnych dochodów, zwrot nadpłaty za
energię elektryczną -1.016 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona
środowiska kwota - 4.523 zł. są to wpływy z różnych dochodów za zakupione worki
na śmieci. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 71.878 zł w tym dział
020 leśnictwo, rozdział 02001 gospodarka leśna zakup usług pozostałych za
pozyskanie drewna 8.000 zł Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę, rozdział 402 dostarczanie wody 12.000 zł. w tym zakup
materiałów i wyposażenia 5.000 zł., zakup energii 3.000 zł. zakup usług
pozostałych 4.000 zł. W dziale 600 – transport i łączność 14.000 zł., usuwanie
skutków klęsk

żywiołowych,

wydatki

inwestycyjne

jednostek budżetowych

14.000 zł. Dział 630 – turystyka, ośrodki informacji turystycznej, wynagrodzenia
osobowe pracowników- 3.000 zł., dział 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdział
705 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, podatek od nieruchomości kwota
9.833 zł. Dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 urzędy wojewódzkie
wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000 zł. dodatkowe wynagrodzenie
roczne 45 zł., dział 757- obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego,
są to odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek kwota 15.000 zł.
W § 3 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 279.902 zł. w tym dział 020
leśnictwo, gospodarka leśna pozostałe podatki na rzecz jednostek budżetu
samorządu terytorialnego 1.000 zł. w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa –
zakup materiałów i wyposażenia, na zakup węgla w Ośrodku Zdrowia.9.833 zł.
w dziale 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
dostarczanie wody kwotę 200.000 zł. w dziale 801- oświata i wychowanie, rozdział

80101 – szkoły podstawowe – 5.000 zł. jest to dotacja dla Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Nowosiółkach i Mchawie, rozdział 80103 oddziały przedszkole
w Szkołach Podstawowych dotacja dla Niepublicznych szkół kwota 20.000 zł.
rozdział 80104 przedszkola, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Baligrodzie
kwota 15.938 zł. rozdział 80110- gimnazjum, kwota 23.016 zł. z tego zakup
materiałów i wyposażenia 9.016 zł. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
na remont kotłowni w gimnazjum w Mchawie kwota 14.000 zł., pozostała
działalność na dożywianie uczniów kwota 2.485 zł. w dziale 900- gospodarka
komunalna, ochrona środowiska

rozdział 901- gospodarka ściekowa i ochrona

wód kwota 2.230 zł. z tego wynagrodzenia osobowe pracowników 2.180 zł.
i składki na Fundusz Pracy -50 zł .W dziale 926 kultura fizyczna rozdział 92605
zadania w zakresie kultury fizycznej wynagrodzenia osobowe – dotyczy orlika.
W § 4 ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 65.707.74 zł. z przeznaczeniem
na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek . W § 5 określa się
przychody budżetu gminy w kwocie 248.668,28 zł. w tym wolne środki o których
mowa w art. 217 kwota 48.668,28 zł. i przychody zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym kwota 200.000 zł. W § 6 ustala się limit zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000 zł. na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek. W § 7 ustala się rozchody budżetu gminy
w kwocie 314.376 zł.
Pan Radny Marian Paniewicz zapytał o gospodarkę mieszkaniową -zmniejsza się
wydatki budżetowe- podatek od nieruchomości, to jest podatek który płaci kto?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to podatek , który płaci gmina sama sobie.
Pan Radny Pankiewicz – jest to podatek od obiektów, które są własnością gminy,
czyli

urząd gminy, od szkół się nie płaci, ośrodek zdrowia, czy te podatki są

wliczone w stawki czynszu podmiotów

wynajmujących czyli

osoby te które

mieszkają w naszych mieszkaniach komunalnych czy ośrodek zdrowia, stadion,
ośrodki kultury, świetlice, czy schronisko w Jabłonkach. My płacimy podatek jako
Gmina, wynajmujemy, dzierżawimy obiekty, czy w stawkach czynszu tych, które
płacą jest to ujęte, np. osoba prywatna wynajmująca lokal w ośrodku zdrowia
ma stawkę za centralne ogrzewanie, remontową i czy ujęty jest tam podatek.
Chciałby wiedzieć jakie elementy wchodzą w skład czynszu.

Pan Radny Pitycz zapytał o dotację na remont kotłowni w gimnazjum.
Pan Wójt odpowiedział, że środki zostaną przeznaczone na remont dachu.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęcie uchwały głosowało 10 radnych, wstrzymało się 3 radnych, uchwała
została podjęta większością głosów.
h) uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Baligród,
na lata 2015-2027.
Pani Skarbnik wyjaśnia, że w projekcie tej uchwały zostały wprowadzone zmiany
w związku z kredytem.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, wstrzymało się 4 radnych, uchwała
została podjęta większością głosów.
i) uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „STĘŻNICA 1/2015” z terenu
położonego w miejscowości Stężnica, Gmina Baligród.
Pan Wójt wyjaśnił, że jest działka w miejscowości Stężnica o powierzchni
4.85 ha, chcą ją podzielić i spróbować sprzedać jako element budowlany. Znajduje
się ona w kierunku Lipowca przy drodze powiatowej.
Pan Radny Marian Pankiewicz stwierdził, że jest to dobry pomysł podziału tej
działki i zapytał o koszty czy będą w przyszłorocznym budżecie?
Pan Wójt wyjaśnił, że koszty będą wynosić ok. 20.000 zł. plus VAT i plan jest do
przyszłorocznego budżetu. Procedura będzie trwała ok. 9 miesięcy.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za przyjęcie głosowało 13 radnych, uchwała został podjęta jednogłośnie.
j) uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych

form wychowania

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Baligród oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Dyrektora GZOPO o wyjaśnienia dotyczące
projektu uchwały.
Pan Dyrektor Wiesław Wandycz wyjaśnił, że poprzednia uchwała dotycząca tego
tematu kończy się w tym roku ponieważ była opracowana na podstawie przepisów
przejściowych, obecnie pojawiła się ustawa, która w sposób jasny to reguluje.
Dla naszej Gminy nic się nie zmienia, dotyczy ona głównie Niepublicznego
Przedszkola w Baligrodzie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mchawie oraz
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowosiółkach. Dotacje , które do tej pory były
przekazywanie do tych szkół nie ulegają zmianie. Subwencje są w całości
przekazywane do szkół.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
nad podjęciem uchwały.
Za podjęciem głosowało 13 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 11. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Zygmunt Szybowiski sołtys wsi Baligród zapytał o stołówkę w Szkole
w Baligrodzie, czy ma być ona zamknięta ponieważ takie krążą informacje.
Pan Wójt wyjaśnia, że subwencja oświatowa na 2016 rok została pomniejszona
120 tyś. zł. w związku z tym zaproszono dyrektorów Szkoły Podstawowej
w Baligrodzie oraz Gimnazjum w Mchawie i poproszono ich, aby zastanowili się
w jaki sposób mogą wygospodarować te środki. Przymiarki i rozmowy były różne
od

zamknięcia

stołówki

poprzez

jej

wydzierżawienie,

sprywatyzowanie,

zlikwidowanie sprzątaczek w szkole, poprzez cięcie etatów, zatrudnienie firmy
zewnętrznej, dyskusje były różne. W Gimnazjum udało się znaleźć 60.000 zł.
w Szkole Podstawowej niestety nie, więc Pani Skarbnik zdjęła drugie 60.000 zł.
z administracji. Wydaje się 2,5 mln. zł. aby wyprodukować 200 obiadów. Otwierają
się pewne możliwości chcemy przystąpić do programu rewitalizacji. Pierwszego
grudnia br. obędzie się spotkane, w którym min. będziecie i wy Państwo
uczestniczyć, na którym chcemy wybrać priorytety do zrobienia w naszej gminie.

Będziemy chcieli zrobić dom pomocy społecznej całodobowy na bazie tego co
w tej chwili mamy. Więc uważa, że stołówka będzie potrzebna i nie tylko dla szkoły.
Takie dyskusje odbijają się najbardziej na pracownikach, którzy zarabiają najniższą
krajową. Mając możliwość rozszerzenia tej działalności należy to zrobić. Otwierając
stołówkę nikt nie powiedział ile będzie kosztowało utrzymanie tej stołówki, została
ona wyposażona, zatrudniono pracowników, ogromne koszty są ponoszone. Jeśli
chodzi o Panie sprzątające, ktoś kiedyś zaprojektował szkołę, gdzie korytarze są
szersze od klas, do szkoły uczęszcza 100 dzieci. Przed nami reforma oświaty.
Błędnym myśleniem jest, że młodzież z gimnazjum będzie uczęszczać do Szkoły
Podstawowej w Baligrodzie, w Szkołach Niepublicznych również powstaną klasy 7,
a my nie możemy nikogo zmusić do wyboru Szkoły w Baligrodzie. Na dzień
dzisiejszy nie podjęto żadnych decyzji o likwidacji lub zwolnieniach, jeśli będzie
taka konieczność to będzie się głośno o tym mówić.
Pani

Radna

Henryka

Wałachowska

złożyła

do

Przewodniczącego

Rady

interpelacje dotyczące remontu dróg zniszczonych w wyniku prac przez
Pracowników Firmy Geofizyki.
Druga interpelacja dotyczy budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 893
Lesko –Cisna.
Pan radny Waldemar Pitycz- powiedział, że w interpelacji Pani Radna podała dwie
drogi do naprawy, a zniszczonych dróg jest więcej.
Pan Wójt powiedział, aby dostarczyć do urzędu na piśmie, wykaz pozostałych dróg
które zostały zniszczone również przez Geofizykę.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że przyszły analizy oświadczeń
majątkowych. Do oświadczenia majątkowego Pana Wójta nie zgłoszono
zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Bończak odczytał wyjaśnienie dotyczące
niejasności w oświadczeniu złożonym przez niego.
Przewodniczący odczytał pismo, które wpłynęło do niego z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie w sprawie umorzenia podatku. Poinformował zebranych, że
temat ten był również poruszany na posiedzeniu Komisji Budżetu, która

wypracowała stanowisko negatywne. Poprosił Przewodniczącą Komisji Wniosków i
Uchwał o zanotowanie powyższego wniosku.
Pan Wójt przypomniał, że w okresie letnim gmina nasza finansuje wyżywienie
i noclegi przez dwa miesiące policjantów prewencyjnych.
Pan Radny Pitycz zapytał o pismo, które miało być wystosowane do Nadleśnictwa
Lesko w sprawie sfinansowania wskazania punktów granicznych drogi.
Pan Wójt odpowiedział, że takowe pismo zostało wystosowane , czekamy na
odpowiedź.
Pan Radny Jan Łyskanych, odniósł się do stołówki w Szkole w Baligrodzie mówiąc,
że nikt nie jest w stanie przewidzieć jak pewne rzeczy będą funkcjonować. Gdyby
tej stołówki nie było, to ludzie pracujący tam, do tej pory pewnie nigdzie by nie
pracowali. Pan Wójt broni pracowników i słusznie, ale ma nadzieję, że broniąc
pracowników weźmie Pan pod uwagę dzieci 6-cio latki, których klasy chce
połączyć Pani Dyrektor. Musi być Pan świadomy tego, że rodzice tych dzieci nie
pozwolą na to.
Pan Radny Łyskanycz zapytał o remont chodnika na ul. Wojska Polskiego
i o ustawieniu lustra przy ul. 6-go sierpnia, o których wcześniej już wspominał.
Pan Wójt odpowiada, że ma nadzieję, że jak wejdzie program rewitalizacji takiego
typu rzeczy zostaną również wykonane. To, że nie jest to wykonane do tej pory, to
tylko ze względu na brak środków. Wspomniał o połączeniu klas, Pani Dyrektor na
posiedzeniu komisji Oświaty w maju została zobligowana do wyrównania poziomu
dzieci, które poszły do szkoły w wieku 5 lat oraz dzieci które poszły normalnie.
Obiecał, że w roku szkolnym 2015/2016 łączenia klas nie będzie. Zdaje sobie
sprawę, że różnica intelektualna pomiędzy 5 i 6 latkiem jest ogromna dlatego dano
możliwość wykazania się nauczycielom. Klasy zostaną połączone, ale jeśli okaże
się, że dzieci mają problem, to są nauczyciele w ramach godzin, za które i tak mają
płacone w elemencie wyrównawczym na koniec roku będą tym dzieciom pomagać.
Zostanie Dyrektor i nauczyciele zobligowany do dodatkowych zajęć.
Pani Bernadetta Leicht Radna Powiatowa powiedziała, że uczyła te dzieci
w zerówce i absolutnie nie była za tym aby dzieci szły do pierwszej klasy. Matki,

które zdecydowały, że zostawiają dzieci poszły do poradni psychologicznej
i badania wykazały, że proponuje się odroczenie dzieci w zerówce. Związku z tym
to były tylko decyzje rodziców całkowicie i nikt ich nie namawiał, aby dać dziecko
do pierwszej klasy, wręcz odwrotnie osobiście proponowała, aby dzieci pozostawić
w zerówce, było to nawet negatywnie odbierane. Rodzice jeśli są nie pewni czy
mają dziecko dać do pierwszej klasy maja takie prawo, aby pójść do poradni.
Niektórzy rodzice otrzymali odroczenie dla dziecka z poradni a i tak dali dziecko do
pierwszej klasy. Jeśli chodzi o program to jest ten sam dla dzieci z jednej i drugiej
grupy wiekowej, maja umieć to samo, ale mają trzy lata na wyrównanie
wiadomości. Nie można mówić, że rodzice nie mieli wyboru.
Pan Radny Marian Pankiewicz odniósł się do wypowiedzi Pana Wójta w sprawie
Szkoły Podstawowej w Baligrodzie i szerokości

jej

korytarzy. Jeżeli

ktoś

podejmował decyzję o budowie to projektant zna przepisy i normy według
których się stosuje. Uważa, że tam zostały zachowane właśnie normy. Była to
decyzja ówczesnej

Rady

Gminy, że wybudowana zostanie szkoła wraz ze

stołówką, były takie przesłanki. Jeżeli jest jeden okręg szkolny na cały Baligród
więc bez względu na to czy są szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia Gmina
musi zachować pewne normy, skoro ma obowiązek

utrzymania okręgu

szkolnego, który dotyczy całej gminy. Dyskusja jest wskazana , ale krytykować nie
można. Skoro w tamtym czasie

podjęta

była

decyzja w sprawie

budowy

oczyszczalni ścieków i kanalizacji, czyli wejście w program ochrony środowiska,
ta decyzja również była krytykowana, następny Wójt - Pan podjął się realizacji,
bo to był ostatni dzwonek i dobrze, że jest. Czy można było inaczej zrobić?
pewnie

można. Gdyby

się

tylko

dyskutowało

to

dzieci

uczyłyby

się

w starej szkole i chodziły do ubikacji nadal na zewnątrz i byliby wszyscy
zadowoleni oprócz dzieci z Baligrodu. Uważa, że powinno się myśleć logicznie
i pewnych słów nie wypowiadać. Skoro jest powierzchnia taka jaka jest to
należy to utrzymać, myśli są różne a decyzje ostateczne są wtedy kiedy się
dyskutuje. Skoro są takie korytarze i klasy , jest piętro, będzie 8 klas, nikt nie
mówi, że likwidacja
w

gimnazjum generuje nagle

Baligrodzie , ona generuje tą ilość dzieci

ilość dzieci

w szkole

, które się zapiszą. Do

okręgu

w Baligrodzie należą miejscowości Stężnica, Jabłonki, Baligród, jeśli ktoś chce do

Stowarzyszenia się zapisać, to jest jego sprawa. Jeśli stwarzamy dobre warunki
to dzieci są, a jeśli będą złe to pójdą do innych szkół.

Pani Halina Kowalska sołtys wsi Cisowiec poprosiłam o poprawienie ułożenia
korytek na drodze ponieważ są za głęboko ułożone, oraz poinformował, że w Cisowcu
jest bardzo dużo wilków, które w ostatnim czasie zagryzły 9 psów, co zrobić w tej
kwestii.
Pan Wójt odpowiedział, że należy napisać pismo do gminy a on wystosuje
odpowiednie pisma.
Pani Kowalska podziękowała również Panu Ryszardowi Owsianik, Radnemu
Powiatowemu za poparcie w powiecie w sprawie, o którą się ona zwracała.
Pan Franciszek Krajewski Radny Powiatowy poinformował zebranych, że przy SP
ZOZ w Lesku powstał ośrodek Podstawowej Opieki Zdrowotnej , utworzony został
również na prośbę Wójta Gminy Solina w miejscowości Myczków i Wołkowyja.
Mieszkańcy tych miejscowości znajdowali się bez podstawowej opieki zdrowotnej.
Wcześniej prowadzony był tam ośrodek przez
płaciła zobowiązań.

Panią menadżer Hanus, która nie

Mówi o tym ponieważ wie, że ta Pani miała plany swojej

działalności w Baligrodzie.
Pan Radny Mariusz Hebda w uzupełnieniu dodał, że temat ten był poruszany na
ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala ponieważ były miejscowości, które
nie posiadały Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poinformował również zebranych, że
do szpitala w Lesku została zakupiona nowa karetka.
Pan Zdzisław Bober sołtys wsi Nowosiółki zaprosił wszystkich na bal charytatywny dla
szpitala w Lesku.
Ad.12. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodnicząca Komisji pani Krystyna Pięta odczytała wniosek dotyczący umorzenia
podatku Komendzie Wojewódzkiej Policji.
Przewodniczący przystąpiła do głosowania, za umorzeniem podatku głosowało –
0 radnych, wstrzymał się 1 radny, przeciw umorzeniu -12 radnych.

Wniosek został odrzucony większością głosów.
Ad.13. Zakończenie obrad sesji
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Rady
i zakończył XIII sesję Rady Gminy Baligród o godz.20.45 .
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