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Protokół Nr XIV.2015
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Ad. 1. Otwarcia sesji o godz. 1600 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród- Zbigniew
Bończak, który przywitał zebranych.
Obecni na sesji Radni według listy obecności- 15 radnych.
Zaproszone osoby według listy obecności.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową liczbę 15
radnych na sesji jest obecnych 15 radnych, w związku z powyższym obrady sesji są
prawomocne.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce zmienić porządek obrad?
Zmian nie zgłoszono. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem
porządku obrad. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radny Stanisław Piłat - przewodniczący
- Radny Waldemar Pitycz
- Radna Henryka Wałachowska
Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał w powyższym składzie głosowało 15 radnych,
Komisja została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Pan Robert Stępień przedstawił sprawozdanie co stanowi załącznik do protokołu.
Pan Wójt poinformował zebranych, że między innymi
uczestniczył w spotkaniu
w Ustrzykach Dolnych, którego głównym tematem były odpady komunalne. Urząd
Marszałkowski rozważa możliwość utworzenia trzeciego składowiska oprócz Ustrzyk
i Krosna jeszcze w Jaśle. Istnieje obawa, że to oni przejmą odbiór śmieci , co byłoby dla
nas bardzo niekorzystne. Ciąg dalszy tej dyskusji odbędzie się w późniejszym czasie.
Pierwszego grudnia odbyło się szerokie spotkanie w sprawie programu rewitalizacji.
Obyło się również spotkanie z LGD w Lesku- dotyczyło przyjęcia strategii, która pozwoli
aplikować w przyszłości o środki, które będzie można podzielić na miejscowości w naszej
gminie.
Kolejne spotkanie odbyło się w Brzozowie i dotyczyło budowy I piętra budynku szkolnego
w Baligrodzie, ogłoszony został nabór, jesteśmy przygotowani do składania wniosku,
przygotowana jest dokumentacja techniczna. Wszystko wskazuje na to, że będzie reforma
w oświacie. Następne to było z spotkanie samorządowców z Panią Wojewodą Ewą
Leniart. Kolejne spotkanie to Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, które odbyło się
w Olszanicy, głównym tematem były sprawy śmieciowe, nadal kontynuowano rozmowy
związane z odpadami. Do czasu kiedy istnieje składowisko w Średnim to jest dla nas bardzo
korzystne ponieważ nie ma dużych kosztów dowozu.
Ponadto Wójt uczestniczył w spotkaniach wigilijnych we wszystkich
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowosiółkach.

szkołach

oraz

Odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lesku .
Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi i zapytał czy ktoś ma pytania ?
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał Pana Wójta o wspomniane wcześniej środki na
budowę piętra w Szkole Podstawowej w Baligrodzie, kiedyś rada przeznaczała około
30.000 zł na architekta żeby dokonał zmian czy te zmiany będą przydatne w tej chwili.
Pan Wójt odpowiedział, że z uwagi na to między innymi było to robione. Zmiany wykonywał
Pan Janowski. Posiadamy dokumentację techniczną i będzie ona wykorzystana.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że wcześniej była myśl o gimnazjum a teraz
mówimy o szkole podstawowej i czy trzeba było tam te zmiany wprowadzać?
Pan Wójt odpowiedział, że bez względu czy byłoby to gimnazjum czy szkoła podstawowa
zmiany należało wprowadzić, należy tam wykonać wszystkie instalacje, ocieplić i wyposażyć
aby wprowadzić dzieci. Wykonane muszą zostać również pomieszczenia administracyjne.
Pan Radny Waldemar Pitycz zapytał o spotkanie z LGD, czy wiadomo jaka kwota dotacji
zostanie przekazana na całą gminę i kiedy może być realizacja tego projektu.
Pan Wójt odpowiedział na całą Lokalną Grupę Działania jest 5 mln. zł. Jest to podzielone
na tzw. sektory społeczny , gospodarczy. Wstępne przymiarki LGD zrobiło ale na dzień
dzisiejszy o tym się jeszcze nie mówi. Ma to być w 2016r. ale jak to wszystko wyjdzie to
jeszcze nie wiadomo, musimy czekać.

Przewodniczący Rady dodał, że 18 grudnia 2015r. została przyjęta strategia przez Walne
Zgromadzenie. W dniu dzisiejszym Pani Dyrektor złożyła dokumentację w Urzędzie
Marszałkowskim. Wspomniała, że te 5 mln. to połowa dla przedsiębiorców oraz walki
z bezrobociem.

Udział w tym programie biorą cztery gminy.
Pan Wójt powiedział, że plany i przymiarki należy robić natomiast kwoty i terminy jeszcze
nie są znane.

Ad. 7. Informacja o realizacji wniosku z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady przypomniał, że na poprzedniej sesji był jeden wniosek dotyczący
umorzenia podatku od nieruchomości, z którym wystąpiła Komenda Wojewódzka Policji
w Rzeszowie. Wniosek ten został odrzucony.
Przewodniczący rady zapytał również Pana Wójta o sprawę wskazania punktów granicznych
na drodze w Nowosiółkach.
Pan Wójt odpowiedział, że zostały wystosowane pisma do Nadleśnictwa Lesko oraz do
Gminy Lesko w sprawie dofinansowania wskazania punktów granicznych drogi z której
korzystają również mieszkańcy Gminy Lesko jak i Nadleśnictwo Lesko.
Niestety otrzymaliśmy odpowiedzi negatywne nie będą partycypować w kosztach.
Pan Wójt odniósł się do pism, które zostały złożone na ostatniej sesji przez Panią Radną
Wałachowską w sprawie remontu dróg zniszczonych przez Firmę Geofizyka, została
powołana komisja w pracach, której uczestniczyła Pani Radna Henryka Wałachowska oraz
zaproszono przedstawiciela Firmy Geofizka , która sprawdziła te drogi i ustaliła zakres
remontu. Sporządzono protokół, podpisano i został wysłany do Krakowa do siedziby firmy.

Ad. 8 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) Zmiany w budżecie gminy na rok 2015.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w § 1 proponuje się zwiększenie dochodów budżetowych
o kwotę 10.902 zł. w tym dział 756 – dochody od osób prawnych, od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jest to podatek
od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 10.000 zł. W dziale 801 – oświata
i wychowanie – Szkoły Podstawowe – prowizja z PZU dla Szkoły Podstawowej w Baligrodzie
– 902 zł. W § 2 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 10.000 zł. w tym dział 756 dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.000 zł. W § 3 Zmniejsza się
wydatki budżetowe o kwotę: 12.650 zł w tym : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, usuwanie
skutków klęsk żywiołowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 5.000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdział 402 –
dostarczanie wody zakup materiałów i wyposażenia
150 zł., zakup usług pozostałych
1.000 zł. Dział 757 -obsługa długu publicznego , odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów
i pożyczek kwota 5.000 zł w dziale 758 - różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe,
zakup usług pozostałych 1.500 zł. W § 4 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 13.552 zł.
dział 600 transport i łączność drogi publiczne gminne zakup materiałów,
i wyposażenia
150 zł., dział 700 gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami
i nieruchomościami, zakup energii 120 zł. zakup usług pozostałych, przegląd techniczny
budynków komunalnych 2.380 zł.
W dziale 801 oświata i wychowanie ,szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia
902 zł. Rozdział 80110 Gimnazja ,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, modernizacja
kotłowni w Gimnazjum 5.000 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
gospodarka odpadami, zakup usług pozostałych, wywóz odpadów komunalnych 5.000 zł.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik.
Pan Radny Marian Pankiewicz poprosił o uściślenie zwiększenie oraz zmniejszenie w tym
samym paragrafie kwoty 10.000 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniała, że zmniejsza się w tym samym dziale i rozdziale w jednym jest
od osób fizycznych a w drugim od osób prawnych.
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał również o wydatki inwestycyjne na kotłownię
w Gimnazjum w Mchawie 5.000 zł. z czym to jest związane?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że było zaplanowane na remont dachu kotłowni w Gimnazjum
14.000 zł. ale w trakcie prac okazało się, że kwota ta jest za mała.
Pan Jerzy Habowski Sekretarz Gminy wyjaśnia, że jak był planowany remont tego dachu to
były koszty szacunkowe, ale okazało się w trakcie prac, że nie zmieścimy się w tej kwocie
ponieważ zniszczenia tego dachu były większe.
Pan Wójt wyjaśnił , że po rozebraniu tego starego dachu i części muru okazało się, że
zniszczenia są większe niż początkowo szacowano. W związku z powyższym na remont
zostaną
przeznaczone koszty w wysokości
19.000 zł. Notą
zostało obciążone
Stowarzyszenie w Mchawie w wysokości 8.800 zł. Jest to kwota według umowy partycypacji
w kosztach.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad
przyjęciem uchwały.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1 radny. Uchwała została przyjęta
większością głosów.
b) W sprawie uchylenia uchwały Nr XIII.64.2015 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia
19 listopada 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w związku z tym, że uzyskaliśmy ponadplanowe dochody z tytułu
wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 200.000 zł. nie ma potrzeby
zaciągania kredytu.
Przewodniczący Rady o odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania .
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

c) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Baligrodzie na 2016r.
Przewodniczący Rady poprosił o pytania do pracownika odpowiedzialnego merytorycznie.
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał czy mamy wiedzę jak wygląda wykonanie w tym
roku, czy są dobre strony realizacji tego programu. Wspomniał, że w ubiegłym roku pytał
o diagnozę tego problemu w naszej gminie, czy coś w tym kierunku zrobiono?
Pani Henryka Wołoszyn pracownik urzędu odpowiedziała, że owszem pytała w kilku firmach
o przeprowadzenie diagnozy np. w szkołach , uzyskała informacje, że przeprowadzenie
diagnozy do 100 osób kosztuje 2.500 zł. jest to kwota wysoka. Niestety nie posiadaliśmy
środków na przeprowadzenie tych diagnoz. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest w stałym kontakcie z dyrektorami oraz psychologami szkolnymi .
Nikt z Dyrektorów nie zgłaszał o wystąpieniu jakiegokolwiek problemu alkoholowego na
terenie swojej szkoły. Na dzień dzisiejszy tylko zapobiegamy wystąpieniu takiego problemu.
W miarę możliwości finansowych staramy się realizować program. Dwa razy w miesiącu
przyjeżdża Pani terapeuta od uzależnień do Ośrodka Zdrowia w Baligrodzie i przyjmuje tam
osoby skierowane przez Komisję, przychodzą również rodziny tych osób prosząc o wsparcie.
Pan Radny Pankiewicz zapytał jakie środki a tym roku zostały wydatkowane.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że plan był 60.000 zł. wydatkowano 32.000 zł. na:
Spotkania z terapeutą, rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej, diety dla komisji, zajęcia ze
sportowcami – LKS, GOK- nagrody na konkursy, zajęcia z dziećmi, badania sądowe osób
skierowanych przez komisję, policja prewencyjna, sfinansowanie kolonii dla dziecka
z rodziny zagrożonej patologią. Środki wydatkowano w miarę możliwości finansowych
gminy.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że cieszy się, że w tym roku zrealizowano więcej
zadań zakresu profilaktyki.
Pan Radny Waldemar Pitycz zapytał o środki przeznaczone na badania sądowe osób.
Pani Wołoszyn odpowiedziała, że środki te przeznaczono na badania osób, które zostały
skierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu
Rejonowego w Lesku w celu ustalenia czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu, a jeśli tak
to w dalszym toku postepowania skierowanie na leczenie odwykowe.

Pan Radna Henryka Wałachowska powiedziała, że po przeanalizowaniu materiałów, które
otrzymała w sprawie profilaktyki w szkołach uważa, że każdy z Dyrektorów tych placówek
prowadzi profilaktykę alkoholową w swoich szkołach ale nie otrzymują środków finansowych
z gminy lub za mało ich otrzymują.
Pani Henryka Wołoszyn wyjaśnia, że we wcześniejszych latach zawierane były umowy
z nauczycielami na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w związku z brakiem środków
finansowych takie zajęcia nie są prowadzone, ponieważ nie mamy środków na zapłacenie
nauczycielom. Finansowane były również szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki.
Pani Wałachowska poinformowała zebranych , że istnie możliwość uzyskania środków
z programów szwajcarskich na finansowanie np. wyjazdu młodzieży za granicę, jest to tak
zwana wymiana młodzieży, współpraca między szkołami . Wyjazdy takie kształtują i wiele
gmin korzysta z takich wyjazdów np. Gmina Olszanica, do takich wyjazdów nie ma potrzeby
wkładu własnych środków.

Pani Wołoszyn powiedziała, że przez wiele lat współfinansowaliśmy wyjazdy naszych dzieci
do Holandii, również było to w formie wymiany, bardzo dobrze się sprawdzało to.
Pan Wójt powiedział, że poinformuje o tym Dyrektorów szkół.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , uchwała został podjęta jednogłośnie.
d) uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Narkomanii na 2016r.
Przewodniczący poprosił o pytania dotyczące projektu powyższej uchwały.
Pani Wołoszyn poinformowała zebranych , że do Komisji nie dotarły żadne sygnały związane
z narkotykami, dopalaczami.
Komisja jest w ciągłym kontakcie z Dyrektorami szkół, jednym z członków Komisji jest
Policjant z Rewiru Dzielnicowych w Baligrodzie, który również nie interweniował w tych
sprawach . W trakcie wykładów w szkołach prowadzonych przez terapeutę poruszane są
tematy narkotyków, dopalaczy, czyli profilaktyka jest prowadzona.
Przewodniczący rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad przyjęciem
powyższej uchwały.
Za podjęciem głosowało 15 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie.
e) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Przewodniczący Rady powiedział, że każdy z Państwa Radnych otrzymał Plan Pracy
Komisji i zapytała czy ktoś ma jakieś pytania?
Pytań nie zgłoszono, Przewodniczący po odczytaniu projektu
głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały.

uchwały

Za podjęciem głosowało 15 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

przystąpił do

Przewodniczący powiedział, że wraz z materiałami na sesję dostarczono Radnym
propozycje planów pracy Rady. W związku z tym, że nie zgłoszono zmian do propozycji
planu, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem planu.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych , Plan Pracy Rady został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić zmiany do propozycji Planu Pracy
Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego na 2016r., zmian nie
zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Panu Pracy Komisji.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, plan został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić zmiany do propozycji Planu Pracy
Komisji Budżetu, Inwestycji i Własności Komunalnej na 2016r., zmian nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania. Za przyjęcie Panu Pracy Komisji głosowało 15 radnych, Plan
został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić zmiany do propozycji Planu Pracy
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2016r., zmian nie zgłoszono.
Przystąpiono d głosowania, za podjęciem Planu głosowało 15 radnych, plan został przyjęty
jednogłośnie.

Ad. 9. Interpelacje , wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że chce się podzielić informacjami, które uzyskał
na swoje zapytania dotyczące gospodarki lasami, remontu dróg oraz odśnieżania dróg, są one
nie pełne oraz niespójne.
Pan Radny odczytał pismo ,które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady odnosząc się do informacji zawartych w piśmie Pana radnego dot,
statutu sołectw powiedział, że pamięta kiedy o wycince drewna decydowała wioska, ale
wówczas było jeszcze mienie wiejskie, osobiście nie jest przeciwny temu. Należałoby zmienić
statut Gminy i ustalić zasady dysponowania przez wioskę mieniem. Obecny statut o czymś
takim nie mówi. W wcześniejszych latach pozyskiwanie drewna w wioskach było ogromne ale
nie przypomina sobie aby np. w Roztokach Dolnych z tego powodu było zrobione oświetlenie
lub wodociąg.
Pan Radny Pitych zapytał o kruszywo
przywiezione.

na drogi w Nowosiółkach, dlaczego nie zostało

Pan Wójt odpowiada, że kruszywo jest, jest ono zabezpieczone ale jest problem z transportem,
ponieważ gmina nie posiada środków na transport, chciano połączyć ten transport z naprawą
przepustu przy drodze wojewódzkiej ale wówczas padał deszcz i nie było takiej możliwości.

Problem jest również z rozgarnięciem tego kruszywa, nie ma takiej możliwości aby zrobić
to ręcznie.
Pan radny Pitych zapytał również co dalej będzie robione w kwestii wskazania znaków
granicznych na drodze w Nowosiółkach , skoro i Urząd i Nadleśnictwo odmówiło wsparcia
finansowego.
Pan Wójt odpowiada, że należy się zapoznać jaki zakres prac geodety będzie tam wymagany,
później wspólnie należy się zastanowić co dalej .
Pan Radny Pitycz zapytał o zwiększenie mocy elektrycznej dla wiaty w Nowosiółkach.
Pan Wójt odpowiedział, że sprawą tą zajmuje się Pan Dyrektor Chytła, zwrócił uwagę,
że będzie to kosztowało około 800 zł.
Przewodniczący Rady powróci do tematu remontu dróg i powiedział, że jeśli chcielibyśmy
robić wszystko zgodnie z planem to 3.000 zł. które były planowane na remonty dróg na
niewiele by wystarczyło. Wiec należałoby kupować kruszywo po cenie takiej jaka jest do
sprzedaży a nie chodzić prosić i prowadzić rozmowy w celu uzyskania niższej ceny. A z tego
co wie to i Państwo radni z miejscowości Mchawa załatwiali środki finansowe spoza budżetu
gminy, chodzili prosili aby chociaż trochę utwardzić kruszywem drogi w Mchawie. Jak dobrze
pamięta w Baligrodzie nie było planowane łatanie drogi asfaltowej kruszywem a zostało to
wykonane na kwotę ok. 11 tyś. zł. ponieważ była taka potrzeba.

Nie rozumie skąd Pan Radny Pankiewicz bierze tego rodzaju zarzuty co podaje w piśmie.
Pan Radny Marian Pankiewicz odpowiada, że jak się robi takie inwestycje materialne, to jest
wszystko wyliczalne i należy wyliczyć metry kwadratowe, sześcienne, odległości. Nie narusza
to zasady uzyskania pieniędzy. Jeśli się tego nie robi to jest później problem gdzie poszły
pieniądze. Jako Rada i Wójt mają obowiązek działać jak w „białych rękawiczkach” bo jeśli
jest coś załatwiane pod stołem to może być problem.
Pan Przewodniczący poprosił aby nie wskazywać jakiś insynuacji, ponieważ nic nie jest
załatwiane pod stołem.
Pan Pankiewicz powiedział, że jeśli została droga oddana, że jest wykonana to on chce
wiedzieć jaki rozmiar a tych informacji nie uzyskuje.
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że ma prawo zgłosić doniesienie do odpowiednich
instytucji.
Pan Radny Pankiewicz powiedział, że jeśli trzeba będzie to tak zrobi, chce aby Komisja
Rewizyjna się tym zajęła i sprawdziła te sprawy, które podał w piśmie, czy dane wydatki oraz
dochody zostały uzyskane zgodnie z tym co jako Rada uchwalają.
Pan Radny Waldemar Pitych zapytał kto wygrał przetarg na odśnieżanie oraz na dowóz
do ŚDS w Nowosiókach

Pan Wójt odpowiedział, że odśnieżanie wygrał Pan Adam Kilarecki. Natomiast dowożenie
wygrał Pan Owsianiak z kwotą 1.18 zł za km.
Ad.10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
o odczytanie zgłoszonych wniosków.
Pan Stanisław Piłat odczytał wnioski zgłoszone przez Pana Radnego Pankiewicza
w odczytanym i złożonym przez niego piśmie.
1) Sprawdzenie przez Komisję Rewizyjną zgodności z uchwałami Rady Gminy Baligród
działania Wójta w zakresie gospodarki w lasach , mienia komunalnego oraz
gospodarowania drewnem.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zgłoszonego wniosku.
Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciw 9 radnych, wstrzymało się 4 radnych.
Wniosek został odrzucony większością głosów.
2) Sprawdzenie przez Komisje Rewizyjną zgodności z Uchwałami Rady Gminy
i Baligród i Ustawami działalności Wójta w zakresie remontu dróg publicznych Gminy
Baligród.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem powyższego wniosku.
Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciw 9 radnych, wstrzymało się 4 radnych.
Ad. 11. Zakończenie Obrad sesji.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku oraz
podziękował za udział w sesji i zamknął o godz. 1800 obrady XIV sesji Rady Gminy Baligród.
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