II.0002.20.2016

Protokół Nr XX.2016
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 30 września 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- 12 radnych.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową liczbę 15
radnych na sesji jest obecnych 12 Radnych, w związku z powyższym obrady sesji są
prawomocne.
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.
W związku z tym, że nie zgłoszono zmian Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
nad przyjęciem porządku obrad.
Za

przyjęciem

porządku

obrad

głosowało

12 Radnych. Porządek

został

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 12 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radna Krystyna Kuzio – przewodnicząca
- Radny Jan Łyskanycz - członek
- Radny Marek Miller – członek

przyjęty

Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał w powyższym składzie głosowało 12 radnych,
Komisja została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Pan Robert Stępień przedstawił sprawozdanie informując, że uczestniczył w zebraniach
wiejskich w miejscowościach Nowosiółki, Mchawa, Baligród
z

Przewodniczącym

i Stężnica. Wraz

Rady uczestniczyli w Dożynkach Diecezjalnych i Wojewódzkich

w Polańczyku. 2 września br. spotkał

się z Panem Cepielikiem , który przedstawił

propozycje zamiany gruntów. Chodzi tutaj o drogę do Państwa Słowików, zostały wszczęte
w tym kierunku procedury. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Uczestniczył w spotkaniu
z Panem Wicewojewodą oraz przedstawicielami Rządu Ministerstwa Obrony. Kolejne
spotkanie było z Panem Prezesem Leszczykiem dotyczyło ono dalszego remontu dróg
gminnych. Spotkał się

również z Panem

Nadleśniczym Nadleśnictwa Cisna, rozmowy

dotyczyły współpracy naszej Gminy z Nadleśnictwem

Cisna. Kolejne spotkanie

było

z przedstawicielami Instytutu Doradztwa Europejskiego w sprawie odnawialnych źródeł
energii, planowane są dalsze działania w tym kierunku. Odbyło

się również

spotkanie

w Baligrodzie z Dyrektorem Borczem z Agencji Nieruchomości Rolnej w Rzeszowie oraz
z

Dyrektorem Kucharykiem, przedstawicielami Carpatii,

rozmowy dotyczyły

dalszych

poczynań w sprawie budowy kanalizacji i wodociągu w miejscowości Jabłonki .
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu /dokumentacja urzędu/
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania do Wójta?
Pytań nie zgłoszono, Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za przedstawienie
sprawozdania.
Ad.7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016r.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik

Urszulę

Różycką

o

przedstawienie

sprawozdania, odczytanie opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Pani Skarbnik powiedziała, że każdy z Państwa Radnych otrzymał sprawozdanie wcześniej
do analizy. Następnie odczytała Uchwałę Nr VII/58/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r. Składu
Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania
opinii o przedłożonej przez Wójta
budżetu gminy za

Gminy

Baligród informacji o przebiegu wykonania

I półrocze 2016r. Regionalna

zaopiniowała powyższą informację.

Izba

Obrachunkowa

pozytywnie

Uchwała stanowi załącznik do protokołu /dokumentacja urzędowa/.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik i zapytał czy ktoś ma pytania .
W związku z tym ze pytań nie było Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu.
Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2016
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian .
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany do budżetu , które zawiera projekt uchwały .
Poprosiła również o zwiększenie o kwotę 19.168.96 zł. jest to dotacja celowa na zakup
podręczników , kwota ta po wydatkach będzie taka sama tylko rozpisana będzie również na
Stowarzyszenia więc należy to zrobić uchwałą.
Na Stowarzyszenia - 801-80101283 – kwota 4.460.07 zł
Dla dzieci niepełnosprawnych- 801-80150 § 424 – kwota 376,22 zł. następnie – 801-801014210 – kwota 189.76 zł. na Gimnazjum -801-80110 § 424 – kwota 8.960,12 zł. oraz Szkoły
Podstawowe -801-80101 § 424 kwota 5.182, 79 zł.
Przewodniczący Rady powiedział, że przeprowadzi teraz głosowanie nad tymi zmianami
dodatkowymi , które odczytała Pani Skarbnik.
Za wprowadzeniem dodatkowych zmian

głosowało 12

Radnych – dodatkowe

zmiany

wprowadzono jednogłośnie.
Pan Marian Pankiewicz powiedział, że na ostatniej sesji podjęto decyzję o zwiększeniu
godzin pracy w szkole, co wiąże się z dodatkowymi środkami i zadał pytanie a skąd się
wzięły środki finansowe w Gimnazjum?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w Gimnazjum zaoszczędzono .
Pan Radny Pankiewicz powiedział, że

pomimo tego, że

dokonano tam podziału klas

i zwiększono oddziały to i tak zaplanowano do budżetu większą kwotę .
Pan Wójt odpowiedział, że nie do końca jest to tak, że zaplanował za dużą kwotę, wynikło
to między innymi z absencji chorobowej pracownika.
Pani Skarbnik powiedziała, że po
oszczędności.

analizie

wydatków okazało się, że

właśnie tam są

Przewodniczący

Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania. Na 12

Radnych obecnych na sesji głosowało 12 Radnych za podjęciem uchwały. Uchwała zastała
podjęta jednogłośnie.

b) zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Baligród.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o wyjaśnienia do powyższej uchwały.
Pan Robert Stępień Wójt Gminy wyjaśnił, że dotyczy to drogi do Pani Słowik , znaczna
część tej działki po lewej stronie należy do Pana Cepielika, na spotkaniu Pan Cepielik
wystąpił z propozycją zamiany, on odstąpi nam to co jest jego w części drogi gminnej,
a my w takiej samej wielkości oddamy mu część naszego gruntu znajdującego się za
Nadleśnictwem Baligród , która przylega do jego działki . W związku z powyższym należy
to zrobić uchwałą Rady Gminy. Dobra wola jest z obydwu stron.
Pan Radny Stanisław Piłat zapytał czy była sporządzona wycena?
Pan Wójt odpowiedział , że na daną chwilę nie ma tej wyceny jeśli będzie taka potrzeba
to zostanie sporządzona. Zamiana będzie ar za ar.
Pan Radny Piłat zapytał czy prawnie będzie to dobrze zrobione bez sporządzonej
wyceny.
Pan Wójt odpowiedział, że jeśli zostanie podjęta uchwała o decyzji zamiany i w dalszej
kolejności będzie potrzeba sporządzenia takiej wyceny to zostanie wszystko przygotowane
zgodnie z przepisami prawa, przygotowanie dokumentacji będzie nadzorować nasza Pani
Prawnik.
Pan Radny Piłat poinformował zebranych, że jego osobiście

dotyczyła taka sprawa

ponieważ dokonywał zamiany własnej działki z Powiatem Leskim i była tam potrzeba
sporządzenia wyceny.
Pan Wójt odpowiedział, że formalnie nic nie stoi na przeszkodzie tej zamiany natomiast
przygotowaniem całej potrzebnej

dokumentacji będą zajmować się w późniejszym

terminie. Projekt uchwały został sporządzony i sprawdzony przez Panią Prawnik więc
sama uchwała prawnie jest dobra.
Pan Jerzy Habowski Sekretarz Gminy wyjaśnia, że sama Uchwała mówi o zamianie,
natomiast cała potrzebna dokumentacja będzie osobno przygotowywana .

Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział ,że ten dokument to jest tylko wola Rady do
tego aby dokonać zamiany a w dalszej

kolejności Pan Wójt będzie przygotowywał

potrzebne dokumenty i jeśli będzie taka potrzeba to na pewno zostanie sporządzona
również wycena, jeśli trzeba będzie zmienić przebieg podziału to zmieni, to nie jest
powiedziane, że my zatwierdzamy podział. Podział zatwierdzi Starostwo .
Nasz zysk jest taki, że ta cześć gruntu jest tuż uzbrojona, utwardzona, więc my
poniesiemy mniejsze koszty aby tą drogę później zrobić. Druga sprawa to jest to, że
uzyskamy dojazd do działek naszych mieszkańców. Patrząc z punktu widzenia zysku
społecznego dla nas jest to rozwiązanie dobre aczkolwiek jego zdanie jest takie, o którym
już mówił wcześniej jeżeli to była droga 12 metrowa a teraz będzie 6 metrowa na tym
odcinku, dalej 12 m a na ostatnim odcinku za most 8 m. Więc będzie stworzone tzw. gardło
dlatego pomimo zysku społecznego on będzie przeciwny podjęciu tej uchwały ponieważ
uważa, że ta droga powinna być szerokości 12m. tak jak była wcześniej.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 11 Radnych, przeciw 1 Radny , uchwała została przyjęta
większością głosów.

c) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że chodzi tutaj o działkę, na której ma
swój sklep Pani Kardasz. Zaproponował aby okres tej dzierżawy ustalić na 3 lata tak jak
we wcześniejszych uchwałach.
W związku z tym, że

nie zgłoszono

pytań, Przewodniczący

Rady

po odczytaniu

projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.

d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
wydzierżawienia nieruchomości.
Pan Wójt wyjaśnia, że ta uchwała dotyczy lokalu fryzjerskiego Pani Kamili Łoś, który
znajduje się w Remizie w Baligrodzie.

Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania
Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.

e) zmieniająca

uchwałę w sprawie uchwalenia

Regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Baligród.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że uchwała ta nawiązuje do uchwały podjętej na
poprzedniej sesji w sprawie przyjęcia

regulaminu

i należy

tutaj nanieść małe

poprawki a mianowicie w § 11 ust.1 lit.c w zakresie wyrazów : „oraz oznakowania
tabliczką”, § 11 ust.2 lit.a oraz § 12 lit.a załącznika do uchwały Nr XIX.103.2016 Rady
Gminy w Baligrodzie z dnia 11 sierpnia 2016r.
Przewodniczący Rady odczytał pismo w powyższej sprawie z Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego- pismo stanowi załącznik do protokołu / dokumentacja urzędowa/.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

f) w sprawie
określenia

ustalenia czasu
opłaty

za

bezpłatnego

świadczenia

nauczana , wychowania i opieki oraz

udzielane

w

publicznych

przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Baligród.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o wyjaśnienia do projektu uchwały.
Pana Wójt wyjaśnia , że jest to regulacja wspólnych ustaleń dotyczących wydłużenia
czasu pracy przedszkola działającego przy Szkole Podstawowej w Baligrodzie, które
muszą zostać wprowadzone uchwałą. Na daną chwile 8 dzieci zostało dodatkowo
dopisane do oddziału przedszkolnego przy szkole. Jak co roku w styczniu 2017r.
będziemy

musieli

wypłacić

nauczycielom dodatek jak gdyby

właściwie za gotowość do pracy, a w tym przypadku będzie

on

wyrównawczy
pomniejszony

o te dodatkowe zajęcia.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

g) w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drugiej
kondygnacji

istniejącej infrastruktury

w nowoczesny sprzęt

edukacyjnej wraz z wyposażeniem

ICT i materiały dydaktyczne

w Baligrodzie na potrzeby

Gimnazjum Publicznego” oraz zabezpieczenia środków

finansowych

na jego

realizację w budżecie gminy na 2017 r.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to uchwała intencyjna, należy nią zabezpieczyć
środki na 2017r.
Pan Wójt powiedział, że głównie chodzi o to , że musimy ogłosić przetarg do 15
października br. zgodnie z zawartą umową. Chcemy zrobić tak aby w miesiącu
wrześniu przyszłego roku wprowadzić tam dzieci.
Pan Radny Piłat zapytał jaka kwota dotacji jest na to zadanie.
Pan Wójt odpowiedział, że 999,919,54 zł. praktycznie milion zł. naszych środków jest
370.772,11 zł. które wystawiamy do przetargu. Po przetargu mamy nadzieje, że ta
kwota obniży się.
Pan Radny Stanisław Piłat zapytał Panią Skarbnik czy jesteśmy finansowo w stanie
udźwignąć to zadanie.
Pani Skarbnik odpowiedziała , że przy projekcie budżetu musimy zaplanować, a co
zostanie na inne zadania to zobaczymy.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że w uchwale budżetowej na ten rok
zaplanowane było 230.000 zł. własnych i 1.000.000 zł. unijnych .
Pani Skarbnik wyjaśniła, że na przyszłej sesji będzie zmniejszenie.
Pan Radny Pankiewicz zapytał jak to się ma do sprzedaży drewna, czy wykonano to
co zostało zaplanowane.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie wykonano tego co było w planie.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania .
Za przyjęciem głosowało 12 Radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że ostatnio były pewne zamieszania dotyczące
przedszkola, dlatego pytał Pana Wandycza i w gminie jakby

wyglądało prowadzenie

przedszkola przez samorząd. Z tego wynika, że od września 2019 r. będzie obowiązek
prowadzenia przedszkola publicznego, czyli dzieci od trzech lat a nawet dwa i pół roku
będą mogły brać udział w tym naszym zadaniu. Dlatego też przygotował wniosek aby
zlecić Panu Wójtowi tzw.” mapę drogową” dochodzenia do tego jak to przedszkole będzie
wyglądać czyli ile jest dzieci , Wójt sam zrobi taką analizę i przedstawi nam jakby to miało
wyglądać. W tej chwili mamy Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Stowarzyszenie,
więc jeżeli stworzymy odpowiednie warunki to wtedy będą się mogły uczyć w publicznej
placówce. Teraz przy tym remoncie drugiego piętra na pewno do przedszkola trzeba by
było jeszcze jakąś salę bo w tej chwili jest jedna. W oddziale przedszkolnym jest 25 dzieci ,
jeżeli będzie więcej a taką ma nadzieję , że przyjmiemy dzieci z przedszkola niepublicznego,
które obecnie prowadzi za nas Stowarzyszenie. Wtedy my stworzylibyśmy dużo lepsze
warunki lokalowe , sprawa zwiększenia godzin pracy plus jeszcze inne rzeczy także sprawa
wyżywienia. Uważa, że te dzieci powinny się znaleźć w przedszkolu publicznym. Dlatego też
czy to będzie na zasadzie informowania ludzi rok wczesniej ludzi , coś w rodzaju reklamy
naszego przedszkola skoro będziemy zobligowani do tego. Myśli, że nie dojdzie do tego do
czego doszło kiedyś i likwidowane było przedszkole bo było tylko 7 dzieci. A więc ten
wniosek zgłasza- zlecić Panu Wójtowi czynności związane z analizą dojścia do stworzenia
przedszkola publicznego w terminie do połowy roku 2017.
Przewodniczący Rady powiedział, że uważa i do tego czasu będzie jeszcze szereg przepisów
regulujących na jakich zasadach będzie to się miało odbyć i jest to jeszcze trochę za wcześnie
przeprowadzać analizę.
Pani Radna Henryka Wałachowska powiedziała, że zapowiadają się ogromne zmiany
w szkolnictwie więc myśli, że nie należy wybiegać aż tak do przodu. Na daną chwilę są
inne sprawy, którymi Pan Wójt się zajmuje.
Przewodniczący Rady powiedział, że uczestniczył w dwudniowym posiedzeniu – szkoleniu
z pisania wniosków, pozyskiwania środków z Urzędu Marszałkowskiego -Lokalnej Grupy
Działania

i

ma

niemiłe

informacje. Wszystkie środki ujęte w strategii

muszą być

przeznaczone na dokończenie lub na funkcjonowanie danych placówek więc skomplikuje to
nam sprawę inwestycji - budowy świetlicy w Mchawie.

Aby dokończyć tą inwestycję trzeba wyłożyć 450 tyś. zł. Z Lokalnej Grupy Działania nie
można uzyskać więcej jak do 100 tyś. zł.
Na tą chwile te środki są nie do podjęcia. Budowa świetlicy jest drogą przez mękę, nie jest
tak łatwo podjąć środki na inwestycję tego typu. Wiele lat trwała budowa świetlicy
w Stężnicy a skończyła się na zasadzie takiej, że sprzedano starą świetlicę i pozyskane środki
ze sprzedaży zainwestowano

na dokończenie budowy nowej świetlicy. Będziemy

zastanawiać jak zdobyć środki na dalszą budowę. Środki o których mówił

się

Pan Sołtys

z Mchawy to właśnie te, o które można się starać ale na dokończenie inwestycji i na
istniejące

już

budynki na poprawienie infrastruktury. O wiele łatwiej

byłoby

zdobyć

200 tyś. zł. i włożyć w remont istniejącego budynku i już go użytkować niż w tej chwili na
budowę nowej świetlicy.
Pan Sołtys Pawłowski odpowiedział, że już jest zainwestowane ponad 100 tyś. zł. więc już
nie potrzeba 450 tyś. Rozmawiał z fachowcami , którzy twierdzą , że za 200 tyś. zł. jest
możliwość prawie wykończyć tą budowę. Teraz już nie ma odwrotu od tego. Powiedział, że
była u niego Pani Herbetko w sprawie

poparcia budowy

placu zabaw. Zapytał

Przewodniczącego Rady czy to jest pewne że nabór wniosków będzie w 2018r.
Przewodniczący odpowiedział , że wstępny plan jest taki, że nabór wniosków na tego typu
inwestycje odbędzie się właśnie w 2018r. ale na pewno zmienią się kryteria naboru.
Pan Przewodniczący Rady wspomniał o piśmie Radnego Pana Mariana , które przedstawił
ostatnio na sesji w którym padły słowa o rzekomym „mobbingu” Pana Wójta wobec Pani
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowosiółkach przeprowadził spotkanie
Pana Wójta oraz Pani Dyrektor w obecności pracowników Urzędu Gminy, w związku z tym,
że Pani Dyrektor jest na urlopie i nie podpisała jeszcze protokołu, który został sporządzony
więc zostanie on odczytany na kolejnej sesji.
Przewodniczący Rady wspomniał również , że w powyższym piśmie powołano się na jego
słowa, że

rzekomo stwierdził iż sołtysi i rady sołeckie źle

gospodarowały środkami

ze sprzedaży majątku takiego jakim było drzewo, nigdy czegoś takiego

nie powiedział,

zazwyczaj stwierdzał, że część tych środków powinny zostać przeznaczone dla sołectwa,
z którego drzewo zostało pozyskane .
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, iż Pan Przewodniczący

na sesji

stwierdził,

że obecnie dużo się robi z środków uzyskanych ze sprzedaży drewna a kiedyś się nie robiło .
Nie mówił o tym, że źle były gospodarowane tylko co było robione, czy nic nie było robione,
to było odniesienie do tego co Pan na sesji mówił .

Przewodniczący

Rady

wspomniał

o

piśmie, które wystosował Pan Wójt

w sprawie

utrzymania porządku na cmentarzu Żydowskim do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Przemyślu

Delegatura w Krośnie w celu wyegzekwowania zaleceń

pokontrolnych od Fundacji

Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

dotyczących cmentarza

Żydowskiego w Baligrodzie wpisanego do rejestru zabytków . W zaleceniach jest mowa
o systematycznym utrzymywaniu porządku i koszeniu cmentarza. Do
dokumentację

zdjęciową

w celu przedstawienia

stanu

pisma załączono

faktycznego. W odpowiedzi

otrzymaliśmy informację, że po przeprowadzonej kontroli we wrześniu 2015 r. zostały
wysłane do Fundacji zalecenia pokontrolne. Dyrektor
zalecenia pokontrolne
dokumentacje urzędową/.

Fundacji zapewnił, na piśmie iż

zostaną niezwłocznie wykonane- /odczytane pismo stanowi
Niestety zalecenia pokontrolne do dnia dzisiejszego nie zostały

wykonane.

Ad.10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
zgłoszonych wniosków.
Przewodnicząca Komisji

Krystyna Kuzio

odczytała zgłoszony przez

Pana Radnego

Mariana Pankiewicza wniosek:
- zlecić Panu Wójtowi stworzenie „mapy drogowej” czynności , popartych analizą , dojścia do
utworzenia przedszkola publicznego w terminie do połowy 2017r.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem wniosku głosowało 1 Radny, wstrzymało się 5 Radnych, przeciw 6 Radnych,
wniosek został odrzucony.
Ad. 11. Zakończenie Obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1900 zamknął obrady
XX sesji Rady Gminy Baligród.
Protokołowała:
H. Wołoszyn
Przewodniczący Rady
Gminy Baligród
Zbigniew Bończak

