II.0002.21.2016

Protokół Nr XXI.2016
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 24 listopada 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- 13 radnych.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
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. Jeden Radny zgłosił, że się spóźni.
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

13 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 13 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radny Marian Pankiewicz – przewodniczący
- Radna Krystyna Pięta - członek
- Radny Andrzej Pięta – członek

przyjęty

Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał w powyższym składzie głosowało 13 radnych,
Komisja została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Pan Wójt poinformował zebranych, że w dniach od 4 do 7 października br. wraz z Panem
Jackiem Krowickim Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Mchawie uczestniczyli
w wyjeździe na zaproszenie

Pani Dyrektor w miejscowości Czerkasy na Ukrainie, chcą

nawiązać współpracę ze szkołami w naszej gminie. Dwunastego października w Urzędzie
Marszałkowskim została podpisana umowa w sprawie dotacji na budowę szkoły, dostaliśmy
1.000 000 zł.

od Marszałka Województwa, ogłoszono przetarg, został rozstrzygnięty,

wykonawca przystąpi do prac. Odbyło się spotkanie ze Wspólnotą z Kazimierza Wielkiego,
nastąpiła tam zmiana Zarządcy. Kolejnym spotkaniem było spotkanie z przedstawicielami
Instytutu Doradztwa Europejskiego, którzy przygotowują nam dokumentację dotyczącą
Odnawialnych Źródeł Energii. Uczestniczył również w Zjeździe Powiatowego Związku OSP
w Polańczyku. Nawiązał kontakt z siostrzenicą Anny Marii Schmid – Agnieszka Jankowską.
W Sandomierzu odbyło się dwudniowe spotkanie w sprawie reformy oświaty. Do 17 lutego
2017 r. musimy ustalić sieć placówek oświatowych w naszej gminie. Odbyło się również
spotkanie w Rzeszowie z Panem Dyrektorem Gradkiem w sprawie budowy kanalizacji
i oczyszczalni ścieków. W tym samym dniu została podpisana umowa na dotację na budowę
drogi w Mchawie. Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetu oraz Rolnictwa. 11 listopada
uczestniczył w Mszy Św. oraz złożył kwiaty na cmentarzu wojennym. 12 listopada na
zaproszenie Marszałka wszyscy samorządowcy uczestniczyli w konferencji regionalnej
w Dubiecku, która dotyczyła

min. Wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja w Rzeszowie Podkarpackiego. Następnie spotkał

się z przedstawicielami

Miasta Województwa
Marszałka w sprawie

Odnawialnych Źródeł Energii.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu /dokumentacja urzędu/
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania do Wójta?
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał o spotkanie z Wspólnotą z Kazimierza Wielkiego,
jakich dotyczyło spraw, czy żądań w stosunku do naszej wspólnoty samorządowej?
Podziękował za obecność Wójta na uroczystości 11 listopada w Mszy Św. i składanie
kwiatów na cmentarzu i zapytał dlaczego nie było flag na słupach?

Pan Wójt odpowiedział, że było to pierwsze spotkanie z nowym Zarządcą, aby poznać się oraz
jego plany.
Więcej pytań nie zgłoszono, Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za przedstawienie
sprawozdania.
Przewodniczący Rady poprosił o odnotowanie, przybycia na sesję Radnego Waldemara
Pitycza.
Ad.7.

Sprawozdanie Przewodniczącej

Komisji

Budżetu

, Inwestycji i Własności

Komunalnej.
Radna Krystyna Kuzio , przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie.
W dniu 9 listopada 2016r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Własności
Komunalnej , na której zajmowano się następującymi tematami:
1. Przeprowadzono analizę wykonania budżetu za I półrocze 2016r.
2. Wypracowano wnioski w sprawie propozycji wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych na rok 2017,
które przedstawi przy podejmowaniu uchwał.
Przewodniczący Rady podziękował Radnej Krystynie Kuzio.
Ad.8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska .

Radny Leszek Korab przedstawił sprawozdanie :
W dniu 10 listopada 2016r. odbyło się posiedzenie komisji , na którym omówiono
następujące tematy:
- analiza wykonanych remontów dróg w miejscowościach Żerdenka, Nowosiółki,
Zahoczewie, Roztoki Dolne, Cisowiec, Baligród.
oraz pozytywnie zaopiniowano wnioski , które przedstawił Pan Wójt :
1. Zamiana gruntów w miejscowości Cisowiec stanowiących drogę gminną oraz własność
Państwa Fedoryszyn, celem dokonania regulacji przebiegu granic.
2. Zamiana gruntów stanowiących własność Gminy Baligród a własnością Pana Cepielik
celem poszerzenia drogi gminnej do Państwa Słowik.
3. Przekazanie dróg gminnych w miejscowości Rabe i Stężnica na rzecz Nadleśnictwa
Baligród.

Powyższe tematy zostaną szczegółowo omówione na sesji przy podejmowaniu uchwał.
Przewodniczący Rady podziękował Radnemu Leszkowi Korabowi.

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania?
Pan Radny Marian Pankiewicz przedstawił swoje spojrzenia z posiedzenia Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odczytując pismo , które stanowi załącznik do
protokołu.
/dokumentacja urzędowa/ .
Przewodniczący Rady odnosząc się do spostrzeżeń Radnego Pankiewicza powiedział, że
poruszane przez niego tematy były omawiane na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, w której
on też uczestniczył. Gmina z tego tytułu nic nie straciła,
Zapytał Pana Wójta czy chciałby się odnieść do odczytanego pisma.
Pan Wójt w celu wyjaśnienia powiedział, że sprawa z przekazaniem dróg gminnych omawiana
była z Panem Nadleśniczym i gdyby miała być podejmowana uchwała w tej sprawie to na sesję
będzie zaproszony Pan Nadleśniczy aby móc udzielić wszelkich wyjaśnień.
Ad.9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik Urszulę Różycką o przedstawienie zmian.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany – zgodnie z projektem uchwały.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu /dokumentacja urzędowa/.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik i zapytał czy ktoś ma pytania .
W związku z tym, że pytań nie było Przewodniczący po odczytaniu projektu przystąpił do
głosowania. Na 14 Radnych obecnych na sesji głosowało 14 Radnych za podjęciem uchwały.
Uchwała zastała podjęta jednogłośnie.
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2027.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że proponowane zmiany do WPF są związane z podjęciem
wcześniejszej uchwały w sprawie zmian do budżetu.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik i zapytał czy ktoś ma pytania .

W związku z tym że pytań nie było Przewodniczący po odczytaniu projektu przystąpił do
głosowania. Na 14 Radnych obecnych na sesji, głosowało 14 Radnych za podjęciem uchwały.
Uchwała zastała podjęta jednogłośnie.

c) określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu o przedstawienie
wypracowanych przez Komisję wniosków dotyczących stawek podatku.
Radna Krystyna Kuzio odczytała wnioski:

a/ Przyjęcie stawek podatku rolnego na 2017 rok
Komisja wnioskuje o utrzymanie
w kwocie 52,44 za 1 dt.

stawki

podatku

rolnego

ustalonej

ustawowo

b/ Przyjęcie stawek podatku leśnego na 2017 rok
Komisja wnioskuje o utrzymanie stawki podatku leśnego ustalonej ustawowo w kwocie 42,02
za 1 m3

c/ Przyjęcie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
Komisja proponuje przyjęcie stawek podatkowych:
RODZAJ

PROPOZYCJA KOMISJI

Budynki mieszkalne

0,75

Budynki związane
z prowadzeniem
działalności gospodarczej

20,00

Budynki z działalnością gospodarczą –
materiały siewne

10,59

Budynki z działalnością gospodarczą –
świadczenia zdrowotne

4,61

Pozostałe budynki

6,25

Od budowli

2%

Od gruntów związanych z działalnością
gospodarczą

0,85

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

4,54

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

0,30
0,47
0,30
2,98

d/ Przyjęcie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
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.
Pan Zygmunt Szybowski sołtys wsi Baligród zaproponował aby przed każdym głosowaniem podać
wysokość stawki, która obowiązywała i jaka będzie po zastosowaniu podwyżki.
Pani Edyta Bieleń odczytała jak przedstawiają się stawki podatku od środków transportu i jak będą
wyglądały po zastosowaniu 4% podwyżki.

Pani Bieleń dodała, że podnosząc stawkę o 4% od kwoty każdego środka transportu to
różnica finansowa będzie ok 30 zł. - 40 zł. i przy większych samochodach takich jak typu
TIR to do 100 zł. na rok. Więc nie będzie to znaczna kwota, biorąc pod uwagę że są to
samochody , którymi świadczy się usługi.
Pan Franciszek Krajewski Radny Powiatu Leskiego powiedział, że nie chodzi tu o środki
ale martwi go podnoszenie stawek podatku. Kilka lat wcześniej w Baligrodzie
funkcjonowało więcej tartaków obecnie został jeden.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały w sprawie stawek od środków
transportowych przystąpił do głosowania .

Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych , wstrzymało się – 2 radnych, uchwała
została podjęta większością głosów.

d) określenie wysokości podatku od nieruchomości na 2017 r.
Rodzaj

Obowiązujące
stawki

Dodatkowe

na 2017 r.

Stawka
wypracowana na
Komisji
Budżetowej

0,74 zł.

0,75 zł.

0,75 zł.

952,22 zł.

-

19,50 zł.

22,66 zł.

20,00 zł.

9018,07 zł.

47 976,16 z

Bud. z dział. Gosp.-materiały siewne

10,68 zł.

10,59 zł.

10,59 zł.

-

-

ud. z dział. gosp.-świadczenia zdrowotne

4,65 zł.

4,61 zł.

4,61 zł.

-

6,20 zł.

Pozostałe budynki

6,25 zł.

7,62 zł.

6,25 zł.

-

17 619,71 z

Od budowli

2% wartości

2% wartości

2% wartości

-

-

Od gruntów z działalnością gospodarczą

0,80 zł.

0,89 zł.

0,85 zł.

11 660,21 zł.

9 328,17 z

4,58 zł.

4,54 zł.

4,54 zł.

-

-

0,29 zł.

0,47 zł.

0,30 zł.

3071,51 zł.

52 215,57 z

2016 r.
Bud. Mieszkalne

d. związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej

gruntów pod wodami powierzchniowymi
stojącymi

Pozostałe grunty

Stawki
maksymalne

drogi: 0,47 zł.

Od gruntów niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji

3,00

dochody
na 2017 r.

drogi: 0,47 zł.
2,98 zł.

2,98 zł.

Przewodniczący Rady odczytał stawki obowiązujące i propozycje stawek.

na 2017 r.

-

24 702,01 zł.
razem

Skutki obniżen
górnych stawe

-

127 145,81

Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że Rada podejmuje uchwałę o stawkach
propozycje daje

Pan Wójt. Komisja przychyliła się do propozycji Wójta. Dobrym

symptomem tego byłoby aby Pan Wójt przedstawił jakie miał intencje , żeby te stawki
zostały podniesione to znaczy te pieniądze, które wpłyną do budżetu w większej kwocie na
co

zostaną przeznaczone. Dlaczego chciał aby ponieść te stawki. Niektóre stawki

maksymalne zostały również obniżone więc do budżetu wpłynie mniej podatków
w kwocie 127.000 zł. Więc tego typu wyjaśnienia powinny być.

Pan Wójt Robert Stępień wyjaśnia, że zostały obniżone podatki leśny i rolny wiec z tego
tytułu wpływy będą mniejsze i jest to nie zależne od nas. Nasza gmina nie dąży do stawek
maksymalnych, chociaż mamy przykłady gmin sąsiadujących z nami. Przez okres dwóch
lat nie została wzięta ani złotówka kredytu, nie zaciągnięto żadnych zobowiązań, robimy
inwestycje np. wodociąg, drogi a teraz przygotowujemy się do OZE, do rewitalizacji ,
która nastąpi w 2017r. i są to środki które zostaną wbudowane w teren naszej gminy
w działalność inwestycyjna i bieżącą . Należy stwierdzić, iż zakład funkcjonujący na
terenie naszej Gminy a mianowicie chodzi tutaj o ORW „ Bystre” , przez dwa lata nie
zapłacił nam ok. 400 000 zł. podatku i zanosi się na to, że w kolejnym roku również nie
będzie wpływów z tego tytułu. Gdybyśmy podnieśli stawki we wszystkich grupach do
maksymalnych to uzyskali byśmy 127. 000 zł. Podwyższenie stawek o te kwoty, które
zaproponowaliśmy to uzyskujemy z środków transportu 3.200 zł. i 24.702 zł. z podatku
od nieruchomości . Skutki nie podnoszenia podatku są takie że jeśli Ministerstwo stwierdzi,
że Rada Gminy nie podnosi stawek to znaczy, że nam środków nie trzeba więc oni również
nam nie przyznają. My nie chcemy osiągać górnych granic. To się również przekłada na
mniejszą subwencję, którą my później otrzymujemy. Jeśli nie musiałby tego robić to nie
robiłby. Mamy również różne plany na inwestycje a między innymi na gazyfikację
kolejnych miejscowości naszej gminy. Wspomniał również , że w gminie nie ma programu
naprawczego i wróciły

fundusze sołeckie, spłacamy zobowiązania, dług

gminy się

pomniejsza.
Pani Edyta Bieleń pracownik urzędu przedstawiła skutki podwyższenia lub obniżenia
stawek podatku, które znajdują się w tabeli powyżej. Wynik, jest to różnica pomiędzy
maksymalną stawką a stawką wprowadzoną, podjętą i to daje skutek , raz że nie
osiągniemy tych dochodów a dwa subwencja będzie obniżona o tyle samo czyli razy
dwa. Dochód z proponowanymi podwyższonymi stawkami wyniósłby – 24 702.01 zł.
a skutki 127 145,81 zł. należy dodać do tego skutki środków transportowych 50 000 zł.
czyli razem ok.200 000 zł. rocznie nieosiągniętego dochodu.

Pan Radny Powiatowy Franciszek Krajewski zapytał kto płaci podatek leśny a został
obniżony .
Pani Bieleń odpowiedziała , że płacą osoby prawne, Nadleśnictwo, osoby fizyczne .
Pan Krajewski powiedział, że podatek ten płacą najbogatsi i jeszcze został obniżony.
On płacił do tej pory 40 000 zł. do gminy podatku a teraz będzie 45 000 zł. zastanawia się
czy płacić czy nie i zrobić tak jak ORW Bystre. Przez miesiąc takiego zysku nie
wypracuje. Zasadą było, że podczas trwania kadencji podatek podnosiło się raz.
Pani Borgosz również Karczmę ma otwartą kilka miesięcy a musi płacić podatki przez
cały rok.
Pani

Bieleń wyjaśniła, że nie musi płacić

jeśli Karczma jest zamknięta to można

wyrejestrować na ten czas działalność i zgłosić to do podatków. Zostanie naliczona inna
stawka podatkowa.
Na podatek leśny i rolny my nie mamy wpływu określa to Minister na podstawie
przeliczenia cen drzewa albo cen skupu żyta. Jeśli ktoś ma bardzo trudną sytuację
materialną to też patrzymy na to ulgowo.
Przewodniczący Rady odczytał jakie stawki obowiązują w sąsiednich gminach- podatek
od działalności : Gmina Cisna – 19,50 zł. Gmina Czarna – 22.66 zł. Gmina Olszanica22,66 zł., Gmina Komańcza – 20.43 zł. a nasza propozycja jest 20 zł. Więc oprócz Gminy
Cisna wszystkie pozostałe mają zdecydowanie więcej.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

e) w sprawie zmiany

Uchwały Nr XX.113.2016 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia

30 września 2016r. dotyczącej ustalenia czasu

bezpłatnego

nauczana , wychowania

i opieki oraz określenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Baligród.
Przewodniczący

Rady

wyjaśnienia czego dotyczą zmiany w uchwale a mianowicie

Kuratorium Oświaty zakwestionowało w naszej uchwale zapis w § 2 ust.1 „..za każdą
rozpoczętą godzinę…” a powinno być „.. za każdą godzinę…” co zgłosiło do Wojewódzkiego
Biura Prawnego i zostało wszczęte postepowanie. Po wyjaśnieniach ustalono, że zostanie
podjęta kolejna uchwała w celu usunięcia nieprawidłowości.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

f) w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Baligród do Rady Społecznej działającej przy
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku,
Przewodniczący Rady zaproponował do składu Rady Radnego Pana Mariusza Hebdę,
który poprzednio pełnił już tę funkcję. Zapytał Pana Hebdę czy wyraża zgodę.
Pan Hebda wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

g) w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowoksięgowej dla gminnych jednostek oświatowych.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o wyjaśnienia do uchwały.
Pan Robert Stępień Wójt Gminy Baligród wyjaśnia, że w wyniku regulacji ustawowej
każda

jednostka samorządowa

ma

powołać CUW- Centrum Usług Wzajemnych.

W naszej gminie nie będzie to miało żadnych skutków , nadal będzie GZOPO ale musi
zostać podjęta taka uchwała ponieważ takie są wymogi . Nie wiążą się z tym żadne
elementy finansowe. Do 17 lutego musimy przedstawić plan Kuratorowi, opinia
Kuratora jest wiążąca dla samorządu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
h) w sprawie uchylenia uchwały Nr XX.109.2016 Rady

Gminy w Baligrodzie z dnia

30 września 2016r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości
Baligród.
Przewodniczący Rady wyjaśnia , że chodzi tutaj o uchwałę podjętą na poprzedniej sesji
dotyczy ona min. poszerzenia drogi w kierunku Państwa Słowików, zmieniły się plany
chodzi o to, żeby ta droga była szersza. Do tej pory gmina nie poniosła żadnych kosztów, nie
podpisano aktów notarialnych, jest propozycja zamiany działek więc jest stąd propozycja
uchylenia tej uchwały i przygotowujemy się do podjęcia kolejnej uchwały.

Pan Wójt dodał, że chodzi tutaj o to, iż Pan Cepielik wyszedł z wnioskiem, żeby mu dołączyć
do jego działki skrawki nieruchomości naszych , które przylegają do jego działki. Są to tak
małe części, że nam do niczego one się nie przydadzą . Abyśmy mogli to zrobić należy
uchylić

poprzednią uchwałę. Zabrakło powierzchni równoważącej

zamieniany areał.

Po uchyleniu przystąpimy do dalszych regulacji.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.10 Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Wójt wspomniał, że 7 listopada
samochodowym zginał

br. stała

się wielka tragedia . W wypadku

młody mieszkaniec naszej gminy. Została żona i małe dziecko.

Chcielibyśmy za aprobatą Państwa i radnych pomóc tej rodzinie . Idą święta , Mikołajki wiec
wnioskuje aby Rada za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej przekazała 5.000 zł. na
konto osobiste Pani Andżeliki Ginda.
Przewodniczący Rady powiedział, że należy pomóc w tej tragedii i uważa, że ten wniosek
jest jak najbardziej stosowny .
Pan Wójt

poruszył temat nakazu

przekwaterowania mieszkańców z budynku

ul. Bieszczadzkiej 3, wystosowany z Nadzoru Budowlanego. Nakaz ten jest obligatoryjny
i nieodwołalny . Obecnie jesteśmy na etapie wykonywania go, przygotowujemy miejsca dla
tych rodzin. Problem jest z lokalem użytkowym. Musimy również zabezpieczyć ten budynek
w ten sposób aby nikomu on nie zagrażał. Zwraca się z prośbą pozyskania ok. 20-30 szt.
żerdzi i ok.5 m3 drewna na cel . W dalszej perspektywie posiadamy dokumentację techniczną
do rewitalizacji na przebudowę tego budynku.

W związku z powyższym prosi o zgodę na

pozyskanie tego drewna i zagospodarowanie tak jak wcześniej powiedział.
Pan Radny Pankiewicz zapytał jak to działanie wpłynie na program rewitalizacji ?
Pan Wójt odpowiedział, że nie będzie to miało żadnych skutków, budynek jest ujęty do
programu i będzie remontowany.
Przewodniczący Rady poprosił Komisje Wniosków i Uchwał aby zapisać to jako kolejny
wniosek.

Przewodniczący

Rady poruszył

temat „rzekomego mobbingu” stosowanego wobec Pani

Dyrektor ŚDS w Nowosiółkach, o którym wspomniał Pan Radny Marian Pankiewicz w swoim
piśmie odczytanym na sesji w dniu 11 sierpnia 2016r.
Przewodniczący poinformował zebranych, że zorganizował w Urzędzie Gminy spotkanie
z Panią Dyrektor w dniu 13 września 2016r. w celu wyjaśnienia. Poprosił pracownika urzędu
o odczytanie protokołu sporządzonego z powyższego spotkania - /protokół stanowi załącznik
do protokołu z sesji – jako dokumentacja urzędowa/.
Przewodniczący Rady powiedział, że jak wynika z odczytanego protokołu nie znaleziono
przesłanek do mobbingu.
Radny Pan Marian Pankiewicz odnosząc się do odczytanego protokołu powiedział, że nie
będzie przytaczał prawnej reguły, która dotyczy mobbingu.

Przez dłuższy okres osoba ta była kontrolowana i nękana pismami . Inne instytucje również
były kontrolowane , jeśli kontrole tam wyglądały w ten sam sposób , to znaczy że na pewno
mgły się czuć bardzo źle. Druga sprawa to jeżeli pracownik chce pracować to ulega pewnym
rzeczom. Mamy przykłady ze Stanów o sprawy seksualne, później wychodziło, że była to
dyskryminacja. Myśli, że jeżeli rozchodzi się o sprawę ustalenia czy jest to mobbing czy
nie są do tego odpowiednie instytucje. Skoro Pani Dyrektor nie złożyła wniosku to nikt w jej
imieniu nie może złożyć. Uważa, że działanie było nieprawne, poprzez

ileś miesięcy

prowadzenie ciągłego nękania. Proszę nie uważać tego pisma jako oskarżenia , to jest dobre
do przemyślenia. Należy dobrze przeczytać Kodeks Pracy, tam są określenia .
Przewodniczący Rady odpowiada, że Pan Radny skierował pismo na jego ręce, więc jego
obowiązkiem było aby tą sprawę wyjaśnić. Jeśli doszłoby do mobbingu sprawa zostałaby
skierowana do Prokuratury. Z racji pracy ma Pan doświadczenia z rolnikami , gdzie po kilka
razy wzywacie

benificjenta w celu

udzielania

wyjaśnień, czy tutaj można mówić

o możliwości popełnienia mobbingu w stosunku do danej osoby? Tak też Pan Wójt czy
osoba

kontrolująca

ma

do tego prawo

skoro na pewnym etapie kontroli uznała, że

otrzymane informacje są niepełne więc wnioskuje o uzupełnieniem ich. Nie rozumie skąd się
Panu Radnemu biorą takie twarde spostrzeżenia.

Pan Radny Marian Pankiewicz odpowiedział, że poprawa nastąpiła w relacjach Wójt Dyrektor
i myśli, że jeszcze nastąpi.
Pan Wójt powiedział, że nie wyobraża sobie sytuacji , że zarządza kontrolę i odpowiedź na
jego pytania nie jest wystarczająco pełna, lakoniczna a on nie może zadać więcej pytań.
Tym bardziej , że kontrola wykazała pewne zaniedbania.

Nawet przez myśl mu nie przeszło to, że ta kontrola będzie traktowana jako mobbing.
Chodziło

o

rzeczywiste

wyjaśnienie zaistniałych faktów popartych dokumentami.

Kontrolujący nie żądał wyjaśnień tylko prosił o wyjaśnienia.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, z kontrola z Urzędu Wojewódzkiego obejmowała
te wszystkie zagadnienia i trwała dwa dni , a ta kontrola trwała 9 miesięcy więc ciągłość
zdarzeń powoduje to, że pod tą regułkę to podlega. Jeśli kontrola jest merytoryczna, to wie co
kontroluje, zadaje pytania jasne i konkretne, ktoś odpowiada i wtedy jest wynik. Jeżeli to
następuje ciągle to jest męczące.

Pan Wójt odpowiedział, że myśli że znane jest Panu Radnemu pojęcie kontroli krzyżowej
a jeśli nie to jest tutaj przedstawiciel Urzędu Skarbowego i może Panu wyjaśnić. Pewne
rzeczy zostały skonfrontowane z innymi jednostkami . Jeżeli są dokumenty i są one niejasne
i

nieprecyzyjne to kontrolujący wystąpił o wyjaśnienia. Jak przyjeżdża kontrola z Urzędu

Wojewódzkiego to kontrola przez dwa dni po 8 godzin ciągle. A tutaj kontrolujący
przyjeżdżał raz na jakiś czas i trzeba było pewne rzeczy wyjaśnić, zapytania i wyjaśnienia
były sporządzane na piśmie więc czas odpowiedzi obowiązywał do dwóch tygodni, dlatego
czasowo wszystko się przesuwało .
Pan Jan Pawłowski sołtys wsi Mchawa wyjaśnia Panu Przewodniczącemu Rady sprawę
budowy boiska koło rzeki w Mchawie. W 2009r. wpłynęło pismo do Wójta od mieszkańców
tej części Mchawy w sprawie uporządkowania tej działki, wycięcia krzaków i wierzb w celu
estetyki

widoczności . Nie przeznaczono tam dużych środków. Nie ma w Gminie żadnego

rachunku na tą budowę oprócz siatki i żerdzi. Pan Przewodniczący uważa, że te środki można
było przeznaczyć na budowę placu zabaw koło szkoły, ale to były zbyt małe środki . Z planem
budowy

placu

zabaw

wystąpiły

młode

matki

z

Mchawy

,

zebrały

podpisy

i były u niego z prośbą o przeznaczenie Funduszu Sołeckiego na tą inwestycję.
Odpowiedział im , że fundusz już został przeznaczony na świetlicę w Mchawie. On nigdy
nikogo nie obraża tylko prosi i dziękuje.

Poruszył również

temat drogi Pana Zaremby, oraz zapytał co to jest moc sprawcza

w rozumieniu administracyjnym.
Przewodniczący

Rady

społeczność wystąpiła

wyjaśnia, że jeśli chodzi o

boisko w Mchawie

to owszem

do Wójta w 2009r. ale o odkrzaczenie tej działki w celach

poprawy estetyki, on sam nie odnosił się do budowy placu zabaw ale do budowy
świetlicy w Mchawie na którą należy przeznaczyć każdą możliwą kwotę. W sprawie drogi
Pana Zaremby to on podszedł i zapytał czy istniałaby możliwość wyremontowania tej
drogi z środków WZIR. Odpowiedział mu, że należy to zgłosić do Sołtysa, sołtys musi zrobić
zebranie i jeśli taka będzie wola mieszkańców należy złożyć wniosek do Komisji Rolnictwa.
Powiedział również, że nie posiada mocy sprawczej.
Pan Sołtys Pawłowski odpowiedział, że moc sprawcza jest to taka, że jeżeli się zadecyduje to
się to zrobi i nikt nie ma pretensji.
Pan Wójt poinformował zebrany , że w dniu dzisiejszym na jego ręce wpłynęła petycja
mieszkańców wsi Mchawa, Roztoki Dolne, Cisowiec w sprawie budowy placu zabaw przy
Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mchawie, przyniosła ja Pani Barbara Herbetko.

Na zebraniu wiejskim w Mchawie mówiono o tym , że będzie istniała taka możliwość
złożenia wniosku w I kwartale przyszłego roku do LGD i są takie plany. Mówi się o tym już
przynajmniej rok ale czekamy na środki z LGD. Jeśli chodzi o finasowanie to wnioskodawca
powinno być Stowarzyszenie i wtedy jest 100% dofinansowania. My ze swojej strony
będziemy pilnować naboru. Petycję przekaże Prezesowi Stowarzyszenia Niepublicznej
Szkoły w Mchawie. Będziemy starać się pomóc w tej sprawie.
Pan Radny Waldemar Pitycz złożył wniosek do Pana Wójta aby wystosować pismo
Zakładu Energetycznego w sprawie

wymiany w Nowosiółkach

do

słupów drewnianych na

betonowe, są one w bardzo złym stanie .
Radny Waldemar Pitycz opuścił salę obrad.
Pan Radny Mariusz Hebda poprosił aby załatać dziury na placu koło przedszkola.
Pan radny Marian Pankiewicz poruszył

sprawę, która była omawiana na zebraniu sołeckim

w Baligrodzie a mianowicie chodzi o przejecie działek przez Gminę, które stanowią drogę do
cmentarza w Baligrodzie – składa to jako wniosek. – / forma uchwały intencyjnej/

Przewodniczący Rady

odczytał pismo pod którym podpisani byli mieszkańcy Baligrodu

w sprawie godzin otwarcia Biblioteki, osobiście otrzymał smsa takiej samej treści. Obecne
godziny pracy biblioteki obowiązują od wielu lat i wcześniej nikomu nie przeszkadzały te
godziny. Jeśli byłby z tym problem to należy zgłaszać do urzędu. W otrzymanej informacji
brakuje podpisów osób, którym przeszkadzałyby obecne godziny pracy. Popołudniowe
godziny służą zwłaszcza ludziom , którzy pracują a przede wszystkim młodzieży szkolnej.
Przewodniczący przypomniał

Radnym

Zahoczewia i Nowosiółek o wskazywaniu dróg-

popowodziowych do remontu, muszą to być drogi,
latach, koszt

szkoda wystąpiła w ostatnich trzech

uszkodzenia po weryfikacji pracowników Urzędu

Wojewódzkiego

musi

wynosić przynajmniej 50 .000 zł.
Sołtys wsi Mchawa zgłosił, że w Mchawie Nadleśnictwo zrywa drewno i niszczy drogę
należałoby podjechać zobaczyć w jakim jest stanie . Droga ta biegnie koło Pana Opara.
Ad.10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
zgłoszonych wniosków.
Przewodniczący Komisji Marian Pankiewicz odczytał zgłoszone wnioski:
1. Przeznaczyć 5.000 zł. na konto osobiste Pani Andżeliki Ginda – wdowie po mężu ,
który zginął w wypadku.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 Radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

2. Przekazać 5m3 drewna i 20 żerdzi w celu zabezpieczenia

budynku mieszkalnego

Bieszczadzka 3 – konstrukcja dachowa.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 Radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.
3. Prośba mieszkańców

Nowosiółek aby Wójt zwrócił się Zakładu Energetycznego

w sprawie wymiany drewnianych słupów energetycznych.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 Radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

4. Naprawić dziury na placu przed Przedszkolem w Baligrodzie.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 Radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

5. Przygotować uchwałę intencyjną o przejęciu drogi dojazdowej do cmentarza od Parafii
Baligród.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 Radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Pan Wójt i Przewodniczący Rady złożyli wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia.

Ad. 11. Zakończenie Obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 2000 zamknął obrady
XXI sesji Rady Gminy Baligród.
Protokołowała:
H. Wołoszyn
Przewodniczący Rady
Gminy Baligród
Zbigniew Bończak

