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Protokół Nr XVI.2016
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 1 marca 2016 roku.

Ad. 1. Otwarcia sesji 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 wnieść zmiany do porządku obrad?
Zmian nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem porządku głosowało 15 radnych. Porządek 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 z poprzedniej
sesji.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady zaproponował następujące osoby do składu komisji i zapytał czy
wyrażają zgodę?
- Jan Łyskanycz – przewodniczący
- Marek Miller
- Marian Pankiewicz
Radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady

przystąpił do głosowania, za przyjęciem

i Uchwał w powyższym składzie głosowało

Komisji

15 radnych. Komisja

Wniosków

została

przyjęta

jednogłośnie.
Ad.6 . Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
Pan Wójt Robert Stępień przedstawił sprawozdanie co stanowi załącznik do protokłu.
Wójt zapoznał radnych z Programem Rewitalizacji przedstawiając prezentację w postaci
slajdów,

które przedstawiają plany co do budynków objętych programem.

20 sierpnia ubiegłego roku

została podjęta

uchwała o przystąpieniu do Programu

Rewitalizacji.
Wyodrębnione zostały na terenie gminy cztery podobszary. Jeden z nich to Zakład Karnyosiedle w Jabłonach, jest tam cztery budynki czterorodzinne i niestety nie ma tam wspólnoty
mieszkaniowej. W Baligrodzie to stare Nadleśnictwo i dwa bloki mieszkalne, Wspólnota
mieszkaniowa i Spółdzielnia mieszkaniowa. Plan jest co do starej szkoły – Dom Pomocy
Społecznej, zaplanowane jest 25 pomieszczeń po 12 m2, więc możnaby było przyjąć 50
pensjonariuszy. Kolejny budynek to lokal handlowy, przy ul. Bieszczadzkiej 3, powstałyby
tam również mieszkania komunalne. Następny plan zagospodarowania dotyczy budynku
przy ul. Plac Wolności 3, byłby to budynek socjalny i powstałoby tam 13 mieszkań. Kolejny
z planów dotyczy budynku Ośrodka Zdrowia - termomodernizacja oraz budowa parkingów
przy ośrodku, wjazd dla osób niepełnosprawnych. Budowa parkingu, przy ul. Wojska
Polskiego, przebudowa chodników oraz ustawienie dwóch lamp.

Druga część programu jest tzw. Baligród północ – zaczyna się od boiska sportowego
poprzez cmentarz wojskowy, wspólnotę mieszkaniową, Kościół – stary oraz zabudowania
parafiane wraz z cmentarzem. Taka jest koncepcja na chwile obecną, jest wykonana
inwentaryzacja, wystąpiliśmy z zapytaniem o wykonanie dokumentacji technicznej. Termin
został przesunięty na trzeci kwartał.
Pan Radny Pitycz zapytał kiedy będą inwestycje w pozostałych miejscowościach?
Pan Wójt odpowiada, że dla pozostałych miejscowości są plany wykorzystania środków
z Lokalnej Grupy Działania. Wszystko w jednym czasie nie jesteśmy w stanie wykonać,
należy się dobrze zastanowić aby dobrze trafić w inwestycje. W Baligrodzie w tych trzech
budynkach przez dziesiątki lat nie było nic wykonywane. Chyba wszystkim zależy na tym
aby zadbać o te budynki i o wizerunek Baligrodu. Wójt zwrócił się do Radnych aby nie
rywalizować wioskami tylko wspólnie się wspierać, a on ze swojej strony liczy na ich
pomoc.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi i poprosił Panią Aleksandrę Scelinę
o wyjaśnienie w sprawie tematu dotyczącego Obszaru Natury 2000 .
Pani Aleksandra Scelina pracownik urzędu ds. ochrony środowiska wyjaśniła, że organ
sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 musi sporządzić Plan ochrony przyrody dla
tego obszru zgodnie

z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra

Środowiska w sparwie sprawowania takich projektów. Z naszego obszaru

Natura 2000

Bieszczady został wyłączony obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego , zarządza nim
Dyrektor Parku, a dla pozostałej części ten Plan sporządza RDOŚ, który zlecił wykonanie
tego Planu Firmie KRAMEKO z Krakowa, która zaczynała od inwentaryzacji w naszym
terenie, następnie zwrócono się do naszego Urzędu o przesłanie miejscowych Planów
Studium Uwarunkowań. Swoje obserwacje przeprowadzane w terenie naniesione zostały na
mapy i doszło do konfliktów środowiskowych. Na ich planach są siedliska przyrodnicze,
a w naszych planach są to tereny przeznaczone np. pod zabudowę, tereny uzdrowiskowe,
drogi. Dla każdej miejscowosi, która leży na terenie Natura 2000 jest na mapie zaznaczony
konflikt, np. na terenie Baligrodu konflikt zachodzi na działkach, których właścicielem jest
Spółka Rolno-Leśna, działki osób prywatnych, jest tam siedlisko chronione, a w miejscowym
Planie przenaczono je pod zabudowę. Konflikt znajduje się też na wysokości Pensjonatu
Wisan, Leśna Polana , Kamieniołom Drobny, pomimo że jest tam sporządzony miejscowy
plan , to ten plan ochrony przyrody zablokuje wszystkie inwestycje.

Większość tych działek są to działki prywatne lub Nadleśnictwa. Na Bystrym również
uwzględono, że są działki budowlane, lub

już zabudowane, a występują tam siedliska

przyrodnicze. Najwięcej takich konfliktów jest na terenie Bystrego, Łubnego, Huczwie,
Rabego, Jabłonek, Kielczawy, kilka działek w Roztokach. Będą organizowane spotkania
z mieszkańcami oraz z Firmą Krameko aby można było się wypowiedzieć na ten temat.
Pan Wójt powiedział, że domniemywa się , że Firma Krameko nałożyła swój plan na nasze
nieaktualne plany, dlatego przy pomocy mieszkańców chcemy wykazać, że nie jest to
prawidłowo zrobione i nie zgadzamy się z tym.
Pani Scelina dodała, że w miesiącu kwietniu i czerwiecu mają być prowadzone konsultacje
społeczne dla mieszkańców, którzy mamy nadzieję

przyjdą na takie spotkania i się

wypowiedzą, zgłoszą swoje uwagi.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że wcześniej był obszar Natura 2000 okeślony
gramicami, i te granice się przesuwały z czasem, teraz rolnicy składali wnioski na dopłatę
i na tej podstawie robią analizę i mają wiedzę na ten temat. Posiadają szczegółową
dokumentację.
Przewodniczący Rady przywitał Ranego Powiatu Leskiego Ryszarda Owsianka, który
właśnie przybył na sesję.
Ad.7 Informacja o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
Przewodniczący oswiadczył, że wniosek był tylko jeden aby złożyć dokumentację na remont
dóg w miejscowości Kielczawa i Nowosiółki do Urzędu Marszałowskiego.
Wniosek został złożony.
Ad.7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Baligród na rok 2016.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały .
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w Uchwale Budżetowej Nr XV.75.2015 z 29 stycznia br.
brakło zapisu, że tworzy się rezerwę i dlatego jest podjęcie dzisiejszej uchwały z zapisem ,
że tworzy się rezerwę w wysokości 38.700,- w tym rezerwa ogólna 11.200 ,- i rezerwa
celowa na realizalizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 27.500 ,-. Rezerwa była

za mała o 2.100 zł, więc zwiększa się ją o tą kwotę a pomniejsza się w dziale gospodarka
komunalna

i ochrona środowiska.

Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad
przyjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

b ) zmian w budżecie gminy na rok 2016.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian .
Pani Skarbnik wyjaśniła zmiany, że w § 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
9.465 zł, w tym dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe –
darowizna z Nadleśnictwa na zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych

i książek

w kwocie 3.000 zł, rozdział 80110 - gimnazja – darowizna z Fundacji Pajacyk na dożywianie
uczniów – kwota 3.465 zł., w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział
92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, darowizna z Nadleśnictwa Baligród na
wyposażenie świetlicy w Nowosiółkach na kwotę

3.000 zł. W § 2 zmniejsza się wydatki

budżetowe o kwotę 7.000 zł, w tym dział 750 – administracja publiczna rozdział 75023 –
urzędy gmin- różne opłaty i składki na kwotę 5.000 zł. W dziale 852- pomoc społeczna,
rozdział 85203 - ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.000 zł. W § 3
zwiększa się wydatki

budżetowe o kwotę 16.455 zł. wtym dział 750 – administracja

publiczna pozostała działalność, różne opłaty i składki kwota 5.000 zł, w dziale 801- oświata
i wychowanie szkoły podstawowe zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę
3.000 zł, w dziale 80195 - pozostała działalność zakup usług pozostałych 3.465 zł, w dziale
852- pomoc społeczna ośrodki wsparcia wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia
na kwotę 2.000 zł, w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dotacja dla samorządowej instytucji kultury kwota
3.000 zł.
Po odczytaniu projetu

uchwały Przewodniczący Rady przystąpił do

głosowania nad

przyjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie .

uchylenia Uchwały Nr XXXVII.213.2014 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia

c)

10 kwietnia 2014r., w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego Gminy
Baligród.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że przyjęty 24 lutego 2014r., budżet nie spełnił zasad
zawartych w art.243 wobec powyższego Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą
Nr IV.1001.2014 wezwała Gminę Baligród do wprowadzenia programu naprawczego . Taki
program został podjety na sesji 10 kwietnia 2014r., skutkiem tego było zrezygnowanie
z części inwestycji, z funduszy sołeckich, regulacje płac pracowników. Co spowodowało
podjęcie decyzji o uchyleniu uchwały o programie naprawczym, otórz opinia RIO
w stosunku do budżetu na rok 2016 oraz opinia WPF uznała, że finanse naszej gminy na dana
chwilę są stabilne . Takim wskażnikiem może również być protokół pokontrolny kontroli
wewnętrznej przeprowadzonej w gminie w roku 2015, zostały tam ukazane działania Wójta,
które miały poprawić gospodarkę finansową gminy. Bilans finansowy zamknięcia roku 2015
bez podejmowania kredytu , wiedząc o tym, że nie wpłynęło do budżetu gminy ok. 250.000
zł., podatku od ośrodka Bystre. Gospodarka finansowa nadal musi być prowadzona stabilnie.
Po przeprowadzonej rozmowie z Przewodniczącym Składu

Orzekającego RIO Panem

Mariuszem Hadlem, który swierdził, że finanse nasze są na tyle obiecujące , że Rada Gminy
mogłaby uchylić ten pogram.
Pani Skarbnik odczytała uzasadnienie dotycząe uchylenia programu naprawczego.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady po odczytanu projektu
uchwały przystapił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie.
Pan Wójt Robert Stępień podziękował wszystkim Radnym za jednogłośnie podjęcie uchwały
o uchyleniu programu naprawczego. Ma nadzieję ,że w przyszłym roku będą już fundusze
sołeckie przekazane dla poszczególnych wiosek.
Pan Sołtys wsi Machawa również podziękował wszystkim radnym za uchylenie programu
naprawczego.
d) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki.

Przewodniczący Rady odczytał zasady jakie należy spełnić aby starać się o fundusz
sołecki.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 100/7 położona w miejscowości Cisowiec.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że działka ta leży przy drodze, na której stoi budynek byłej
remizy, budynek jest własnością gminy a działka jest własnością osoby prywatnej.
W związku z tym, że w Cisowcu nie ma świetlicy, która byłaby własnością gminy jest
pomysł aby tą nieruchomość nabyć. Istnieje możliwość, że kiedyś ten budynek zostanie
wyremontowany i będzie świetlica w Cisowcu. Cena tej działki wynosi ok. 10.000 zł.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały
przystąpił do głosowania nad przyjęciem uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baligród w 2016r.
Przewodniczący poprosił Panią Aleksandrę Scelina o wyjaśnienia.
Pani Scelina wyjaśniła, że

taki program jest

pozytywnie zaopiniowany przez

podejmowany

każdego roku, został on

Powiatowego Inspektora Weterynarii w Lesku , przez

organizacje społeczne, których celem jest ochrona zwierząt oraz przez zarządców obwodów
łowieckich działających na terenie gminy, do 31 marca br. musi zostać podjęty taki program.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad
przyjęciem uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Przewodniczący Rady poprosił pracownika gminy o wyjaśnienia .
Pani Aleksandra Scelina poinformowała zebranych , że do dnia 31 marca br. musi zostać
podjęta uchwała w sparwie taryf. Obecnie obowiązują następujące stawki:
Ścieki w Baligrodzie i Jabłonkach – 4,80 zł.
Woda – 2,70 zł.
Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym – 120 zł.
Pan Wójt powiedział, że jego propozycja jest taka aby pozostawić te stawki bez zmian.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że wzwizku z tym, że energia elektryczna jest
bardzo dużym kosztem jeśli chodzi o oczyszczalnię i należałoby tutaj zastanowić się nad
obniżeniem tych kosztów, założenie np. fotowoltejki na dachach naszych budynków lub na
naszej działce.
Pan Wójt odpowiedział, że nie zastanawiał się nad tym, oprócz planowanej wymiany 21
lamp, w rozmowie z projektantem

dostał informację, że ta fotowojtejka jest

przereklamowana .
Pan radny Stanisław Piłat powiedział, że on ma to urządzenie zamontowane i kiedy jest
pogoda słoneczna efekt jest, a w dni pochmurne to nie działa. Radny Piłat uważa, ze
należałoby się jeszcze wstrzymac ok. 2 lat ponieważ wchodzą nowe technologie.
Pan Radny Pankiewicz powiedział, ze należy się nad tym zastanowić , mieć na uwadze, są
specjaliści, których można popytać, w naszym regione jest mniej dni sloncznych jak w innych
regionach Polski. Biorąc pod uwagę możliwość uzyskania dotacji bo jest taka możliwość
mogłoby to się zwrócić

w odpowiednim czasie.

Pan Radny Powiatowy Owsianik powiedział, że w takim przypadku płaci się za prąd dwoma
fakturami jedna jest za przesył a druga za zużycie.
Przewodniczący Rady powiedział,że skoro nie ma innych propozycji stawki na ścieki i wodę
to należy przegłosować je w takiej formie jak są:

Ścieki w Baligrodzie i Jabłonkach – 4,80 zł.
Woda – 2,70 zł.
Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym – 120 zł.
Przewodniczący rady zapytał kto z Państwa Radnych jest za pozostawieniem stawek w takiej
formie jak są dotychczas ?
15 radnych głosowało za pozostawienie stawek.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad
przyjęciem uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.9. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Zdzisław Bober sołtys wsi Nowosiółki zapytał o zmianę mocy energii w Wiacie w
Nowosiółkach , jest to temat , który był wcześniej poruszany i chciałby widzieć na jakim
etapie to się znajduje.
Pan Wójt odpowiedział, że Pan Dyrektor Chytła zobowiązał się złożyć wniosek i załatwić tą
sprawę. Przeprowadzi z mnim rozmowę i sprawdzi na jakim jest to etapie.
Pani Radna Krystyna Pięta poruszyła temat dzieci klas drugich i powiedziała, że mając na
uwadze dobro dzieci na liczne prośby rodziców oraz Pana radnego Jana Łyskanycza, który
jet również rodzicem zaproponowała aby nie łączyć klas drugich, ponieważ rocznikiem różnią
się one i tworzy się konflikt, bardzo prosi o dyskusję oraz wypowiedzi radnych na ten temat.
Przewodniczący Rady powiedział, że tutaj raczej żadnych zmian nie będzie, pozostają na tym
etapie jak to było dotychczas, również uważa , że podział tych klas jest jak najbardziej
uzasadniony.
Pan Wójt powiedział, że nie udało się zobowiązać nauczycieli aby się postarali i wyrównali
poziom tych dzieci, nie zgadzamy się na łączenie tych klas.

Pani Radna Krystyna Kuzio odczytała prośbę w imieniu mieszkańców wsi Mchawa, złożyła
wniosek o przydzielenie 6 m3

drzewa na na wykonanie ławek oraz stołów dla potrzeb

sołectwa Mchawa.
Przewodniczący Rady powiedział, że uważa, że jest to wniosek jak najbardziej zasadny
ponieważ inne sołectwa już otrzymały drewno na ten cel.
Pan Sołtys wsi Mchawa zwrócił zię z prośbą do Wojta, w związku z tym, że droga koło
Pana Stemberskiego nie ma spadu i w rowie stoi woda i liśie, wszystko tam smierdzi.
Należałoby przekopać tam rów i spuścić tę wodę. Druga sprawa to koło Pani Pelc Bożeny
przy drodze jest studnia, a rów również nie jest drożny i tam też należałoby koparką
przekopać. Nie można czekać

z tym do wiosny.

Pan Sołtys wsi Baligród powiedział, że w Baligrodzie również mnóstwo

rowów jest

niedrożnych ale mieszkańcy biorą łopatę i przekopują żeby im koło domu nie zalegała woda.
Druga sprawa, o którą chciał zapytać to sprawa przkazania gruntów dla Pana Cepielika na
jakim etapie się znajdue, bo on twierdzi, że jest gotowy do przkazania tylko gmina nic w tym
kierunku nie robi.
Pa Wójt wyjaśnia, że korespondenja pomiędzy Panem Cepielikiem a gminą jest, do czasu
kiedy nie było to wycenione nie wiedzieliśmy o jakiej cenie rozmawia się, w związku
powyższym odbyło się spotkanie z Panem Cepielikiem w spotkaniu uczestniczył również Pan
Wiceprzewodniczący Rady, Radny Powiatowy. Rozmowa była długa i stanęła na tym jaką
wartość mają te odcinki które Pan Cepielik proponuje. Tydzień temu otrzymaliśmy od Pana
Cepielika dokument z wyceną, która przedstawia się następująco 0,65 ha - 130.000 zł. Pan
Cepieli wysłał Panią Maciele – jest to osoba , która zajmuje się sprzedażą nieruchomości do
naszego Urzędu ponieważ planuje sprzedać swój las z zapytaniem czy Gmina nie chciałaby
sprzedać mienia gminnego. Nasza odpowiedz była taka,

że nie sprzedajemy, spotkanie

odbyło się w obecności Pana Przewodniczącego Rady. Pan Cepielik powiedział, że może
również wymienić się na las lub działkę ale o wartości 130.000 zł.
Pan Radny Waldemar Pitycz zapytał o Firmę Geofizyka, użytkowała ona plac
w Nowosiółkach, najprawdopodobniej jej już nie ma a plac został nieuporządkowany.
Pan Wójt odpowiedział, że zajmie się tym tematem.
Pan Radny Waldemar Pitycz zapytał o tłuczeń na drogi do Nowosiółek.

Pan Wójt odpowiedział, że tłuczeń jest i będzie przeznaczony do Nowosiółek.
Pan Sołtys wsi Nowosiółki zwrócił się z prośbą aby zainterweniować w sparwie kiosku
w Nowosiółkach, właścicielem kiosku jest Pan Łaniak a działkę dzierżawi z gminy, jest to
miejsce gdzie zbiera się młodzież spożywają tam alkohol, ciągle jest tam bałagan. Należałoby
ten budynek rozebrać a plac uporządkować bo i tak nie jest tam prowadzona działalność.
Pan Wójt obiecał, że porozmawia z właścicielem.
Pan Radny Pitycz powiedział, że rozmawiał z właściclem o rozbiórce i będzie on to robił
w niedługim czasie.
Pan Jan Łyskanycz podziękował Wójtowi i Radzie za podjęcie decyzji o nie łączeniu klas
drugich, jest przekonany, że jest to decyzja podjeta dla dobra naszych dzieci.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że wpłynęłytrzy pisma, jedno do niego,
drugie do przewodniczącego Komisji rewizyjnej oraz trzecie do Wójta z Wydziału
Kryminalnego Powiatowej Komendy Policji w Ustrzykach Dolnych .
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Hebda, odczytał pismo które wpłynęło do
niego – pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał pismo, które wpłynęło do niego oraz do Wójta- pisma
stanowią załacznik do protokołu.
Pan Wójt powiedział, że jak wynika z tych pism to działania wykonane w roku 2009 oraz
2015 są złe, a działania wykonane w latach lata 2011-2014 bardzo dobre i kryształowe.
W czasie

poprzedniej kadencji oprócz kanalizacji

budowana była jeszcze Szkoła

w Baligrodzie oraz przeprowadzany był remont świetlicy w Zahoczewiu, jeszcze nikt nie
pytał o te inwestycje. Powiedział również, że w ostatnim czasie przyszły jeszcze dwa
zawiadomienia Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące planowanej kontroli w dniu 15
marca dwóch budynków, którymi przez 30 lat nadzór się nie interesował.
Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu oświadczeń majatkowych do kończa
kwietnia.
Pan Radny Waldemar Pitycz zapytał o dokument, który otrzymali radni
przeprowadzanej kontroli.

w sprawie

Pan Wójt odpowiedział , że jest to streszczenie przeprowadzonej kontroli, której protokół
zawiera 226 stron. Pewne sprawy zostały przekazane do Wojewody.
Pan Sołtys wsi Nowosiółki powiedział, że Pan Wójt ma komfort psychiczny odpowiadając na
pisma

z Policji, ponieważ ma pracowników, którzy pracują w Urzędzie wiele lat i wiedzą

gdzie szukać dokumentacji i w jaki sposób przygotować odpowiedź. Jest Pani Skarbnik,
która w każdym temacie może udzielić odpowiedzi .
Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi Pana Sołtysa informując ,że to nie jest komfort kiedy
informacja o nieprawidłowościach, a mianowicie, że z pieniędzy popowodziowych została
wykonana droga do Pani Kuzio dotarła do Wojewody. Centralne Biuro Antykorupcyjne
sprawdzało

jego oświadczenie majątkowe, to jest część informacji, nie nazwałby tego

komfortem.
Ad.10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał .
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek:
- przydzielić 6 m3 drzewa na ławki do świetlicy w Mchawie.
Przewodniczący przystapił do głosowania .
Za podjęciem wniosku głosowało 15 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłosnie.
Ad. 10. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji i zamknął obrady
XVI sesji Rady Gminy Baligród.
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