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Protokół Nr XVIII.2016
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 14 czerwca 2016 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?
Przewodniczący Rady zgłosił następujące zmiany: w punkcie 9 dodać podpunkt f) wprowadza
się uchwałę w sprawie dalszej dzierżawy lokalu w budynku Remizy Strażackiej pod zakład
krawiecki. Przewodniczący Rady wyjaśnił,

że została

doręczona

do

urzędu

prośba

w sprawie dalszej dzierżawy lokalu w budynku Remizy Strażackiej pod zakład krawiecki,
poprzednia umowa wygasa 26 lipca br. i była to trzecia umowa, na którą Wójt wyraził zgodę.
W chwili obecnej jest wymagana zgoda Rady i może być to okres trzech lat. Przewodniczący
Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku obrad ze zgłoszonymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 15 Radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zapytał czy ktoś zgłasza 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 Mariusz Hebda - przewodniczący
- Radna Henryka Wałachowska
- Radny Waldemar Pitycz

Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał w powyższym składzie głosowało 15 radnych,
Komisja została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6. Sprawozdanie Dyrektora Środowiskowego Domu

Samopomocy w Nowosiółkach

z działalności za rok 2015.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Dyrektor o przedstawienie sprawozdania.
Pani Edyta Wasylewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy. Wspomniała o przepisach prawnych na podstawie, których funkcjonuje ŚDS
w Nowosiółkach. Poinformowała również, że jest to jedyny tego typu ośrodek działającym na
terenie naszej gminy. Zajęcia prowadzone są w postaci zajęć indywidualnych oraz grupowych.
Kadra zatrudniona w ŚDS jest wyszkolona, pracownicy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje.
Na koniec roku zatrudnienie wynosiło 7,25 etatu. Pracownie są bardzo dobrze wyposażone.
Uczestnicy są zadowoleni, widać pozytywne efekty pracy.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor, gratulując dobrej kadry oraz efektów
pracy.
Pan Radny Waldemar Pitycz podziękował Pani Dyrektor za bardzo dobre prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy, za zaangażowanie i poświecenie, widoczne są efekty
tej pracy.
Pani Dyrektor uważa, że więcej ludzi starszych powinno uczęszczać do ŚDS, ponieważ jest
taka możliwość, tylko może nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, dlatego też robione są
foldery, ulotki oraz zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.
Przewodniczący Rady przywitał Sołtysa wsi Nowosiółki

Pana Zdzisława Bobra, który

właśnie przybył na sesję. Złożył mu kondolencje z powodu śmierci bliskiej osoby.
Ad. 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku
Publicznego z posiedzenia w dniu 16.05.2016r.

Przewodniczący Rady poprosił Panią Krystynę Pięta o przedstawienie sprawozdania.
Pani przewodnicząca odczytała sprawozdanie:
W dniu 16 maja 2016r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Porządku Publicznego

na którym przeprowadzono :

- analizę arkusza organizacyjnego na rok 2016/2017 Szkoły Podstawowej im. Św. Jana
Pawła II w Baligrodzie gdzie ustalono następujące zmiany:
1. nie wyrażono zgody na dodanie przez organ prowadzący 6 godzin przeznaczonych na
zwiększenie liczby zajęć edukacyjnych .
- analizę arkusza organizacyjnego na rok 2016/2017 Publicznego Gimnazjum w Mchawie
i ustalono następujące zmiany :
1. ze względu na dużą liczbę uczniów w klasie trzeciej ustalono, że należy utworzyć dwa
oddziały.
- analiza funkcjonowania świetlic, przeprowadzono rozmowę z Panem Krzysztofem
Chytłą – Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, ustalono, że największym problemem
jest brak chętnych osób do pełnienia funkcji świetlicowych.
Pan Dyrektor poinformował zebranych, że został złożony wniosek na Konkurs – działaj
lokalnie pod tytułem „Razem łatwiej” ogłoszony przez Fundację Bieszczadzką z Ustrzyk
Dolnych na kwotę 4.100 zł. (konkurs został rozstrzygnięty, otrzymaliśmy 4.100 zł)

W ramach tych środków ma zostać wykonany remont świetlicy w Jabłonkach,
zorganizowana wycieczka mieszkańców sołectwa Jabłonki do skansenu w Sanoku oraz
zorganizowane zajęcia artystyczne z rękodziełem.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu .
Przewodniczący Rady podziękował Pani Krystynie Pięta za przedstawienie sprawozdania.
Ad.8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu
17.05.2016r.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej o przedstawienie

krótkiego sprawozdania, natomiast o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi zostanie poproszony przy podejmowaniu
uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Hebda odczytał sprawozdanie:
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baligród za rok 2015 wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego
oraz informacji o stanie mienia komunalnego, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje
wykonanie budżetu za ubiegły rok i wnosi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Baligród.
Przewodniczący Rady podziękował Radnemu Mariuszowi Hebdzie.
Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło dzisiaj pismo od Stowarzyszenia „Nasza
Przyszłość- Tarnawa”, w sprawie udostepnienia dodatkowego pomieszczenia dla
Niepublicznego Przedszkola w Baligrodzie (pismo stanowi załącznik do protokołu) udzielił
głosu Pani Dyrektor Przedszkola Agnieszce Ziębie.
Pani Zięba powiedziała, że chcą poszerzyć oddział przedszkolny ponieważ w chwili obecnej
mają

pod opieką 34 dzieci, a z deklaracji rodziców, którzy chcieliby zapisać dzieci do

przedszkola już jest 43. W obecnych pomieszczeniach nie ma możliwości, aby tak duża ilość
dzieci mogła przebywać.

Dodatkowe pomieszczenia wymagają

remontu, który mogą

przeprowadzić. Stowarzyszenie posiada na ten cel środki z własnych oszczędności. Remont ze
wstępnych wyliczeń wynosiłby ok. 23.000 zł, dodatkowo należałoby również wyposażyć tą
salę w potrzebne atestowane

meble. Zwracają się z prośbą aby w zamian zwolnić

Stowarzyszenie z opłaty czynszowej. Są jedynym przedszkolem działającym na terenie Gminy
Baligród i jest głównie dla dzieci z terenu tej gminy. Przedszkole na tym terenie jest
potrzebne głównie po to, aby
zapewniają całodzienne

pomagać rodzicom. Pracują od godziny 6.30 do 16.30,

wyżywienie. Zwracają się z prośbą o uwzględnienie przedszkola

w planowaniu przyszłorocznego budżetu. Zapewniają możliwość zatrudnienia pracowników
z terenu gminy. Rodzice pytają dlaczego nie ma możliwości zapisów dzieci do przedszkola ,
niestety z powodu braku miejsca.
Przewodniczący Rady podziękował pani Ziębie i zapytał Panią Skarbnik jaką kwotę gmina
w chwili obecnej dopłaca do utrzymania jednego oddziału przedszkola?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w chwili obecnej jest to 172.000,00 zł.
Pani Skarbnik zapytała Panią Dyrektor przedszkola czy ich zamiarem jest utworzenie
drugiego oddziału ?

Pani Zięba odpowiedziała, że tak.
Pani Skarbnik powiedziała, że należy się liczyć z tym, że jeśli powstanie drugi oddział to
następne 200 000,00 zł, Gmina musi dołożyć do drugiego oddziału, na każdy odrębny
oddział przeznacza się dodatkowe pieniądze. Jeśli w tej chwili dajemy ok 200.000,00 zł to
na następny musielibyśmy dołożyć kolejne 200.000,00 zł. Jeżeli Wójt i Rada zgodzą się
na utworzenie drugiego oddziału to w ślad za tym idą dodatkowe pieniądze. W tej chwili
jest jeden oddział i gmina zabezpieczyła 172.000,00 zł., które musi dołożyć, natomiast
z chwilą utworzenia drugiego oddziału na każde dziecko idą dodatkowe środki finansowe.
Pani Dyrektor Agnieszka Zięba odpowiedziała, że rodzice pytają dlaczego nie utworzą
drugiego oddziału , a dzieci jest dużo i są chętni do zapisów kolejnych dzieci.
Przewodniczący Rady zapytał czy są to dzieci rodziców, którzy pracują?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że w 90-95% są to rodzice pracujący.
Pan Radny Waldemar Pitycz powiedział, że należałoby się nad tym zastanowić ale jest to
spora kwota.
Pani Skarbnik powiedziała, ze jest to kwota ok. 340.000.00 zł. Wojewoda do utrzymania
przedszkola dopłaca tylko ok. 60.000,00 zł. rocznie.
Przewodniczący

Rady powiedział, że należy się dobrze zastanowić na planowaniem

wydatków, ponieważ wcześniej przez nieprzemyślane wydatki był wprowadzony program
naprawczy Gminy. Problemem jest również zaległość niepłaconego podatku przez ośrodek
,,Bystre” i jest to pokaźna kwota. Należy się dobrze zastanowić czy w chwili obecnej stać
nas na taki wydatek. Musielibyśmy zrezygnować z innych planów, utrzymane

zostały

podziały klas w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum, mamy również inne zobowiązania,
są plany na przyszły rok a musielibyśmy z czegoś zrezygnować.
Pani Skarbnik przypomniała, że jest podjęta uchwała w sprawie funduszy sołeckich, do której
również musimy się dostosować i zaplanować środki , których w ostatnich latach nie było.
Przewodniczący Rady zapytał z czego należałoby zrezygnować, czy sołtysi zgodzą się aby
zrezygnować z funduszy sołeckich kiedy nie było ich od 2014r. a czekają na realizację zadań
w swoich wioskach.

Pan Radny Pitycz powiedział, że uchwała w sprawie funduszy została przyjęta i musi być
zrealizowana.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że jest dobrze zorientowany jak się ma stan
naszego budżetu i uważa, że istnieją możliwości oszczędności w innych działach, jest to
temat do przekazania Panu Wójtowi i do przemyślenia gdzie należałoby oszczędności
poczynić. Jeśli chodzi o utworzenie drugiego oddziału w przedszkolu uważa, że jest to dobry
cel, należy działać w tym kierunku aby jak najwięcej dzieci, rodzin mogło z tego skorzystać.
Rodzice spokojnie pójść do

pracy, a dzieci do przedszkola, w którym miałyby opiekę.

Pieniądze są częściowo dotowane przez Wojewodę ale należy mieć tą świadomość , że chodzi
tutaj o dzieci. Obecny Rząd prowadzi politykę prorodzinną i przedszkola są jej elementem.
Jeśli chodzi o nasz udział to opieramy się na kosztach z Przedszkola z Tarnawy, są one
podobne. Należy patrzeć na dobro i rozwój naszych rodzin i dzieci. Dlatego Pan Radny jest za
tym aby Wójt poszukał w budżecie innych oszczędności .
Przewodniczący Rady powiedział, że Pan Wójt zapozna się z pismem złożonym przez
Stowarzyszenie , jeśli Wójt po przeanalizowaniu sprawy dojdzie do takiego wniosku, że
budżet będzie mógł skonstruować, wobec powyższego podejmie decyzję o wprowadzeniu
remontu na tym obiekcie.
Zaznaczył, że budżet gminy nie jest za dobry a wydatki bieżące ciągle rosną.
Pan Wójt jak wróci z chorobowego zapozna się z Państwa pismem i podejmie decyzję.
Ad.9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Baligród za rok 2015
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Pani Skarbnik odczytała opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Baligród sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa po rozpatrzeniu
sprawozdania Wójta Gminy Baligród postanawia zaopiniować go pozytywnie sprawozdanie.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik .
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał Panią Skarbnik, w którym miejscu znajdują się
zwroty za remonty, za udział w ogrzewaniu z Stowarzyszeń.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że znajdują w dziale 80110075 - w oświacie – dochody za
wynajem składników majątkowych - za energię, za olej opałowy i za remonty – 26.000,00 zł.
Pan Radny Pankiewicz zapytał o remont kotłowni w Mchawie czy znajduje się w tej kwocie?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że za remont kotłowni poszła nota w grudniu a płatność jest
w styczniu br. środki te nie są ujęte w roku 2015.
Pan Radny Pankiewicz powiedział, że opinia RIO jest stwierdzeniem formalno-prawnym
odnośnie budżetu, jest ono opiniowane pozytywne z zastrzeżeniem. Są pewne działania, które
niestety powodują, że pieniądze na wydatki bieżące są coraz mniejsze, np. w oświacie są
sprawy zatrudnienia, będą dwie klasy 3 w gimnazjum, dwie w podstawówce, są to pieniądze,
które nam uciekają, powodują że nie będzie możliwości utworzenia kolejnego oddziału
w przedszkolu. Radny stwierdził, że nasz budżet będzie miał problem i jest to niepokojące.
Chciałby zwrócić na to uwagę.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1 radny.
b) W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baligród absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2015.
Przewodniczący

Rady

powiedział, że wcześniej została odczytana

Rewizyjnej. Odczytał opinię

opinia

Komisji

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baligród o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Baligród za wykonanie budżetu za rok 2015. Po rozpatrzeniu wniosku postanawia
pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baligród.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik do protokołu .
Pan Radny Waldemar Pitycz zapytał Przewodniczącego Rady jak długo nie będzie Pana
Wójta w pracy, czy posiada zwolnienie chorobowe.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że do dnia 2 lipca Pan Wójt ma zwolnienie lekarskie.
Pan Radny Pitycz wspomniał, o zebraniu wiejskim, które chcieliby zorganizować w
Nowosiółkach i zaprosić Pana Wójta, pismo w tej sprawie zostało wystosowane do urzędu .
Przewodniczący Rady

powiedział, że

należy ustalić termin

z Panem Wójtem po jego

powrocie do pracy.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych wstrzymał się 1 radny.

c) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian.
Pani Skarbnik wyjaśniła, §1 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 229.383,00 zł. i w § 2
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 229.383,00 zł. Dochody budżetowe – w dziale
756 rozdział 75615 § 03010 wpływy z podatków od nieruchomości, zmniejszamy o kwotę
414.383,00 zł jest to plan skorygowanego podatku od nieruchomości według deklaracji,
pomniejszony o podatek z ORW „ Bystre” i w § 0330 – wpływy z podatku leśnego 185.000,00
zł na plus z powodu tego że do tej pory lasy

ochronne

płaciły 50% stawki

a teraz

Nadleśnictwa płacą do gminy 100% stawki, razem daje nam to na minus 229.383,00 zł.
W wydatkach budżetowych w dziale 700 rozdział 70005 § 4480 podatek od nieruchomości
zmniejszamy o kwotę 229.383,00 zł jest to podatek, który gmina sama sobie płaci. Po
rozesłaniu pism do Państwa Radnych do Wójta trafiło pismo z GOPS i prosi się
o uwzględnienie także zmiany w dziale 700705 § 6050 wydatki majątkowe, które były
zaplanowane na rewitalizacje budynków

komunalnych, zmniejsza się o kwotę 3.300 zł.

i przeznaczyć do GOPS w dziale 852 rozdział 85204 – rodziny zastępcze § 3110 – świadczenia
społeczne zwiększyć o kwotę 3.300zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania w rodzinie
zastępczej dwójki dzieci w Nowosiółkach.
Pan Radny Pitycz zapytał skąd się wzięła stawka którą płaci Nadleśnictwo ?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest ona ustalona ustawowo.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , uchwała został podjęta jednogłośnie.

d) w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Zarząd Carpatii zwrócił się do Rady o usunięcie uchybień,
naruszenia prawa. Według ich oceny, uchwała podjęta na poprzedniej sesji, dotycząca
wyrażenia zgody na zwolnienie radnego, była podjęta z naruszeniem prawa. Art. 25 ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym tłumaczy zasadność podjętej uchwały.
Pan Radny

Marian Pankiewicz powiedział, że

skoro opinię na temat

tego artykułu

przedstawia przedsiębiorstwo, że obliguje on do wyrażania opinii i poglądów to po co w tym
wypadu zapytanie czy rada wyraża zgodę na zwolnienie, jedno z drugim nie zgadza się. Skoro
wnioskuje się o to żeby Rada wyraziła zgodę to znaczy, że Rada wyraża swoje zdanie.
Carpatia chciałaby żeby Rada wyraziła zgodę, która ma prawo powiedzieć nie. Jeśli chcą
zwolnić bez zgody Rady to niech to robią, bo Rada już swoje zdanie wyraziła.

Przewodniczący
koniecznością

Rady

powiedział, że nasze

uzasadnienie zostało

ochrony trwałości stosunku pracy, która

podyktowane

zdaniem Rady jest wartością

nadrzędną i taka opinia została przekazana.
Przewodniczący

Rady po

odczytaniu

projektu uchwały przystąpił do

głosowania,

poinformował Radnego Marka Millera, że zostaje wyłączony z głosowania w związku
z podejmowaniem uchwały dotyczącej jego osoby.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie .
e) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w prawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/998/14 z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie
Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Aleksandrę Scelinę o przestawienie projektu uchwały.
Pani Scelina powiedziała, że na dzień dzisiejszy zakazy, które są w uchwale w sprawie
Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu są bardziej rygorystyczne niż
ustawa o ochronie przyrody . w związku z tym że w ubiegłym roku była zmiana do ustawy
o ochronie przyrody trzeba uaktualnić tą uchwałę. Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie
przepisów dotyczących terenu obszaru chronionego. Wcześniej

obowiązywał

zakaz

zagospodarowywania terenu od cieku wodnego nie bliżej jak 100 m, w tym momencie
każda sprawa dotycząca terenu Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
będzie traktowana indywidualnie i

będzie istniała możliwość zabudowy bliżej rzek, po

pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
wydzierżawienia nieruchomości.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że została doręczona do urzędu prośba w sprawie dalszej
dzierżawy lokalu w budynku Remizy Strażackiej pod zakład krawiecki. Poprzednia umowa
wygasa 26 lipca br. i była to trzecia umowa, na którą Wójt wyraził zgodę. W chwili obecnej
jest wymagana zgoda Rady i może być to okres trzech lat.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.10. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że w związku z tym, że na poprzedniej sesji nie
zrozumiano tego co chciał przedstawić, dlatego też przygotował na piśmie wystąpienie aby
źle nie zinterpretować jego wypowiedzi, dodatkowo też umieścił w nim analizę budżetu.
Pan Radny Marian Pankiewicz odczytał swoje pismo - co stanowi załącznik do protokołu.
W odpowiedzi na odczytane wystąpienie Przewodniczący Rady poinformował zebranych ,że
Agencja Nieruchomości Skarbu Państwa chce przekazać na rzecz Gminy nieruchomości
znajdujące się w miejscowości Jabłonki. Pan Wójt jest na etapie prowadzenia rozmów, chodzi
o działki, drogi, oraz remonty obiektów, które stanowią ich własność. Jeśli chodzi o domki w
Bystrym to myśli, że jeśli zostaną sprzedane wszystkie domki to na pewno powstanie jakaś
wspólnota, która ureguluje sprawy oczyszczalni ścieków. Nie powinniśmy wychodzić przed
szereg, są to dla nas również koszty. Nie rozumie intencji Pana Radnego kiedy mówi
o Schronisku w Jabłonkach, aby zadbać

o ten obiekt a jednocześnie pyta

Pan czy

Stowarzyszenie w Mchawie zapłaciło za obiekt, który jest również własnością Gminy.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że najważniejsza jest dla nas ochrona środowiska
więc rozchodzi mu się czy zostały podjęte jakieś działania aby ta oczyszczalnia zaczęła
działać, podstawą

jest

środowisko i jego ochrona, nie jest to zarzut tylko dbanie

o czystość w naszej gminie.
Pani Aleksandra Scelina odniosła się do oczyszczalni w Bystrym , w ostatniej studzience jest
zatkany odpływ więc ścieki nigdzie nie wypływają, a studzienka która znajduje się przy drodze
wojewódzkiej jest to odwodnienie z dróg a nie studzienka z oczyszczalni, nie są to ścieki.
Wszystko jest pod kontrolą., ścieki są wypompowywane, każdy kto ma tam domek to ma
założony wodomierz

i są pobierane opłaty. Uruchomienie tej oczyszczalni są to koszty,

mieszkańcy musieliby płacić za kubik ścieków ok. 25 zł.
W innym przypadku należałoby odciąć mieszkańców od tej oczyszczalni i wydać im nakaz
budowy szamb. Nie jest to taka prosta sprawa do załatwienia. W tym momencie gdyby gmina
chciała to uregulować byłby to duży koszt. Sporządzenie samego, operatu wodnoprawnego to
koszt ok.15.000zł. urządzenia, które tam się znajdują należałoby zmodernizować ponieważ
obecnie nie działają, do tego dojdą również koszty energii elektrycznej.

Pan radny Marian Pankiewicz powiedział, że problem był rozpatrywany i nie widać
rozwiązania, a jeśli będzie wspólnota to jest pytanie czy my jako byli właściciele będziemy
mieli możliwość zmusić ich do uregulowania tego.
Pani Scelina odpowiada, że jak mieszkańcy będą mieli dostęp do wody to zgodnie z ustawą
o ochronie środowiska oraz o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach będą musieli
nieczystości gdzieś odprowadzać i przy kontroli okazywać kwit wywozu. Przy oczyszczalni
należy wykonywać badania co dwa miesiące, koszt takich badań wynosi ok. 500 zł. W tym
momencie oczyszczalnia ta funkcjonuje jako szambo.
Odnośnie składu na Bystrym po wywiezieniu ostatnich kloców, będzie uporządkowany plac,
były tabliczki zakaz wysypywania śmieci ale nie jesteśmy w stanie tego upilnować.
Pan Radny Marian Pankiewicz powrócił do tematu Schroniska w Jabłonkach i powiedział, że
co innego jest, jeżeli Stowarzyszenia zwracają koszty utrzymania, a co co innego czynsz poza
kosztami utrzymania. To nie był atak tylko pytanie.
Przewodniczący Rady powiedział, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich kosztów,
obecnie przygotowujemy się do rewitalizacji, do dalszej budowy szkoły, zajęliśmy się już
wnioskami na solary, fotowoltaike, wszędzie zostały już ponieśliśmy pewne koszty. Będzie
nabór wniosków do lokalnej grupy działania, została

już podpisana umowa z Urzędem

Marszałkowskim środki będą o 20% niższe jak były planowane ponieważ nie odrzucono
żadnego wniosku, przyjął wszystkie strategie ale środki muszą zostać pomniejszone, tutaj
planujemy tez różne działania, może świetlice, chodniki.
Pan Sekretarz Jerzy Habowski wyjaśnia temat przyjęcia gruntów i stacji uzdatniania wody oraz
oczyszczalni w Jabłonkach, w ubiegłym tygodniu był na spotkaniu w Zakładzie Karnym,
w którym uczestniczyli Dyrektor Zakładu

Karnego w Uhercach Mineralnych, Dyrektor

Agencji Nieruchomości Rolnych i przedstawiciele
zlikwidowany. W

„Carpatii”. Zakład ,,Carpatia” zostaje

trwałym zarządzie posiada ok. 300 h gruntu. Wszystko ma zostać

przekazane Agencji Nieruchomości Rolnych, która będzie starała się znaleźć albo kupca albo
dzierżawcę. Największy problem jest z zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków.
Oni chcą aby gmina przejęła to od nich bezpłatnie. My możemy przejąć to ale postawiliśmy
warunek, że tylko po to aby je za chwilę wyłączyć
podłączyć do naszej sieci wodociągowej, jest

z użytkowania. Chcemy wszystko

już zrobiona szacunkowa wycena tego na

ok.300.000 zł. nie ma wyceny na kanalizację, ale Dyrektor Nieruchomości Rolnych i Dyrektor

Zakładu Karnego zobowiązali się ,że oni w 100%

pokryją

koszty przygotowania

dokumentacji i wykonania tych sieci. Chcieliby również przekazać nam drogę do stacji
uzdatniania wody, która znajduje się koło zakładu karnego, my wyrażamy zgodę ale pod
warunkiem, że położą oni na niej asfalt , będzie to droga po remoncie. Wszystko to ma potrwać
do 2 lat. A przy okazji gmina ma otrzymać dodatkowo jakieś grunty.
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał, czy będzie konieczność budowy dodatkowych
zbiorników, czy nasze zbiorniki nie są za nisko.
Pan Sekretarz odpowiedział, że zbiorniki są usytuowane dobrze.
Dla nas byłoby to opłacalne. Przyłączenie kolejnych osób do kanalizacji nie kosztowałoby to
nas nic i obniżyłoby opłaty jednostkowe za ścieki..
Pan Radny Pitycz zapytał o spotkania organizowane w sprawie fotowolkaiki ?
Pan Sekretarz Gminy odpowiedział, że były składane ankiety , termin już minął.
Nie można było organizować spotkań we wszystkich wioskach , spotkania były opłacane,
informacje o tych spotkaniach były podane do wiadomości publicznej, nawet w kościołach
ogłaszano. Czekamy na powrót Wójta i odbędzie się spotkanie z ta firmą. Chcemy aby ta firma
przygotowała nam wniosek i całą procedurę w dalszej kolejności, ponieważ oni mają
doświadczenie w tej kwestii.
Pan radny Pitycz zapytał co powiedzieć mieszkańcom, którzy chcą jeszcze złożyć ankiety?
Pan Sekretarz odpowiedział, że do końca miesiąca mogą złożyć jeszcze w urzędzie.
Pani Radna Henryka Wałachowska poprosiła aby powiadomić mieszkańców Nowosiółek
o możliwości składania takich ankiet.
Pan Sekretarz odpowiedział, że nie widzi problemu i może zorganizować w najbliższą
niedzielę spotkanie w Nowosiółkach ponieważ posiada prezentację tego programu.
Pan Przewodniczący Rady zapytał jak to się stało, że mieszkańcy Nowosiółek nie wiedzą
o tym programie, temat ten był poruszany na sesji, sołtysi otrzymali informacje do
wywieszenia, informacja była na stronie urzędu.
Informacja zawierała terminy i miejsca oraz godziny

organizowanych spotkań.

Nie we wszystkich miejscowościach były spotkania ale można było podjechać do Zahoczewia.

Pan Sołtys wsi Nowosiółki Zdzisław Bober powiedział, że kartka była

przekazana

mieszkańcom z tą informacją.
Pani Skarbnik podpowiedziała, że za trzy spotkania zapłacono 3.000 zł.
Pan Sekretarz powiedział, że mieszkańcy Nowosiółek mogli podjechać do Zahoczewia, do
Mchawy lub do Baligrodu. Mieszkańcy wiosek np. Stężnicy czy Jabłonek byli w Baligrodzie,
z Roztok Dolnych, Kielczawy i Cisowca w Mchawie .
Pan Radny Pitycz powiedział, że skoro Pan Sekretarz może przyjechać i wytłumaczyć sprawy
z tym związane to należy zrobić zebranie.
Pan Sołtys Bober ustalił, że spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 1800 .
Pan Sekretarz powiedział, że ankiet złożonych jest ok. 300.
Pan Przewodniczący Rady zapytał Państwa Radnych Powiatowych czy chcieliby zabrać głos,
może przekazać informację o pracy Powiatu.
Pan Ryszard Owsianik

Radny Powiatowy powiedział, że

został złożony wniosek na

zabezpieczenie środków na remont doraźny dróg, między innymi drogi powiatowe znajdujące
się na terenie naszej gminy.
Poruszył temat organizacji Liceum

Ogólnokształcącego w Lesku. Pomówieniem jest,

że liceum zostanie zlikwidowane.
Pani Bernadetta Leicht Radna Powiatowa powiedziała, że zdawalność matury po leskim
liceum może jest niska ale nie jest zła.
Ad. 11. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał .
Wniosków nie zgłoszono.
Ad.12. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu XVIII Sesji Rady
Gminy Baligród.
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