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Protokół Nr XXII.2016
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 28 grudnia 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- 14 radnych.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową liczbę 15
radnych na sesji jest obecnych 14 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 ?
Pan Wójt Robert Stępień zaproponował w 7 ppkt.f wprowadzić uchwałę w sprawie ustalenia
czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłaty za świadczenia
udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Baligród a kolejne tematy
przesunąć według punktów.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wprowadzeniem zaproponowanych
zmian .
Za

wprowadzeniem zmian głosowało – 14 Radnych, zmiany zostały

wprowadzone

jednogłośnie.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem całego porządku obrad.
Za

przyjęciem

porządku

obrad

głosowało

14 Radnych. Porządek

jednogłośnie.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
Uwag nie wniesiono.

został

przyjęty

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radny Mariusz Hebda– przewodniczący
- Radna Henryka Wałachowska
- Radny Stanisław Piłat
Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał w powyższym składzie głosowało 14 radnych,
Komisja została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Pan Robert Stępień przedstawił sprawozdanie.
W dniu 25 listopada br. spotkał się z przedstawicielami Instytutu Doradztwa Europejskiego,
chodziło tutaj o kontynuowanie naszego programu w sprawie odnawialnych źródeł energii.
Następnie spotkał się z mieszkańcami Jabłonek w nowo wyremontowanej świetlicy przy
okazji jej otwarcia.

Odbyło się też spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie

rewitalizacji. 30 listopada br. odbyło się spotkanie w Ustrzykach z przedstawicielami Gmin,
które należą do Związku Gmin Bieszczadzkich, spotkanie dotyczyło utylizacji odpadów.
Następnie uczestniczył w spotkaniu III Forum Gmin Karpackich- Wspólna Gospodarka
Przestrzeni. Spotkał się z Panem Kurkowskim, rozmowy dotyczyły modernizacji oczyszczalni
ścieków w Jabłonkach. Gościliśmy delegację z Ukrainy w ramach rewizyty. Uczestniczył w
spotkaniu z Panią Agnieszką Jankowską – krewną Anny Marii Schmidt . Odbyło się walne
zebranie Podkarpackiej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie. Uczestniczył w konferencji,
która rozpoczyna wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego, została zorganizowana
przez Urząd Marszałkowski - zostaje uruchomiony nabór wniosków w różnych sferach.
Odbyło się spotkanie z mieszkańcami naszej gminy w sprawie wymiany pieców na pelet.
Istnieje taka możliwość w ramach Programu Odnawialnych Źródeł Energii. Dnia 14 grudnia
br. Wójt spotkał się z radą budowy szkoły i z Panem T. Potocznym, omawiano sprawy
dotyczące szkoły. W tym samym dniu odbyło się spotkanie z Panem Słabikiem właścicielem
Żernicy oraz z Panem Nadleśniczym Nadleśnictwa Baligród, będą procedować w kierunku
zamian, które spowodują, że wszystkie trzy strony będą usatysfakcjonowane - chodzi tu
głównie o drogi. Kolejne spotkanie było w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie rewitalizacji.

W okresie przedświątecznym uczestniczył w wigiliach organizowanych przez nasze szkoły
oraz ŚDS w Nowosiółkach.
/sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu – dokumentacja urzędowa/.
Ad.7. Rozpoznanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2016.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia.
Pani Urszula Różycka Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany zgodnie
z projektem uchwały.
Przewodniczący Rady wspomniał o zmniejszeniu na kwotę 170.000 zł. jest to promesa na
drogę w miejscowości Mchawa, która musiała zostać zwrócona w związku z tym, że nikt nie
przystąpił do przetargu a do końca roku należało wykonać tą inwestycję. Nie sprzyjały również
warunki pogodowe.
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał o środki z gospodarki nieruchomościami –
12.000 zł. nieplanowane, skąd to jest?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to z egzekucji, jest większa ściągalność.
Pan Radny Pankiewicz zapytał Pana Dyrektora GZOPO o ruchy w oświacie jak to się stało,
że szkole podstawowej trzeba było przekazać więcej środków a w gimnazjum mniej.
Pan Dyrektor Wandycz odpowiedział, że zawsze są plany a w trakcie roku wychodzą różne
zmiany np. ktoś jest chory, należy go zastąpić więc to powoduje korekty i to dotyczy szkół
prowadzonych przez gminę. Jeśli chodzi o szkoły prowadzone przez stowarzyszenie to
otrzymują dotację według liczby dzieci natomiast kwota dotacji do oddziału przedszkolnego
jest ustalana comiesięcznie, w związku z tym ona nigdy nie jest do przewidzenia, dopiero na
koniec grudnia jest wiadomo. Dotacje do wychowania przedszkolnego w szkołach
niepublicznych naliczane są na podstawie wydatków bieżących w naszych oddziałach. Wydatki
te są różne więc dotacja się zmienia. Jedynie dotacja naliczana na podstawie subwencji dla
pozostałych uczniów jest stała.
W związku z tym, że więcej pytań nie zgłoszono Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu
uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
b) uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że jest to uchwała podejmowana każdego roku, jeśli
ktoś ma pytania to proszę pytać Panią Wołoszyn – pracownika, który zajmuje się tym
tematem.
Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił
do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.
c) uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2017 rok.
Przewodniczący Rady przypomniał, że jest to uchwała również podejmowana każdego
roku.
W związku z tym, że pytań nie zgłoszono Przewodniczący po odczytaniu projektu
uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub dla innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Przewodniczący Rady wyjaśnia, że taka

uchwała

musi zostać podjęta w związku

z zmianą przepisów. Ustawodawca narzuca ustalenie

stawek

za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, chodzi tu głównie o domki letniskowe, a mówi o tym art.6 j
ust.3 b i 3 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Na śmieci segregowane wyliczono (w ciągu 8 miesięcy) na jeden domek kwotę –
195 zł., natomiast na śmieci niesegregowane kwotę 420 zł w skali roku .
Pan Wójt Robert Stępień wyjaśnia, że w 2007 r. była podejmowana uchwała również
ryczałtowa i były te opłaty na poziomie 250 zł. od domku – bez segregacji . Później
zmieniono na deklarację, a teraz w 2016r. przywraca się ten

ryczałt. Uważa, że

8 miesięcy to jest znacznie za dużo, tyle miesięcy nikt nie przebywa w domkach na
wypoczynku więc proponuje, aby skrócić to do 6 miesięcy i zmniejszyć kwotę opłaty.
Propozycja Wójta jest taka, aby zmniejszyć kwotę opłaty za śmieci niesegregowane
z 420 zł – na 280 zł. za segregowane z 250 zł na 150 zł.
Pan Zygmunt Szybowski Sołtys wsi Baligród zapytał czy jest zrobiona kalkulacja ile
środków do tej pory wpływało z opłat za śmieci z domków a ile będzie wpływać. Czy
dochody w gminie wzrosną czy zostaną na tym samym poziomie.
Na pewno będą osoby, które jak zwykle będą się uchylać od tego obowiązku. Należałoby
przeprowadzać kontrole ośrodków.
Przewodniczący Rady powiedział, że nie chodzi tu o ośrodki, o działalność,
o agroturystykę tylko o domki letniskowe

Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że ryczałt ma to do siebie, że nie ma znaczenia
czy ktoś przebywa i czy te śmieci wyrzuci i nie zapłaci. Druga sprawa to okres 6 miesięcy,
wychodzi ok. 1200 l. licząc, że worek 120 l. to wychodzi ok. 170 zł. Jeżeli propozycja
Wójta jest taka, aby dać 150 zł. to niezależnie od tego czy to będzie 6 czy 5 miesięcy
ryczałt mówi o tym, że będzie to zakres jakby krótszy niż 6 miesięcy. Myśli, że
propozycja Pana Wójta jest sensowna.
Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś inne propozycje?
Pan Zdzisław Bober Sołtys wsi Nowosiółki w celu wyjaśnienia zapytał o jakiego typu
domki chodzi? Czy o domki w sytuacji, gdy np. mieszkaniec Warszawy wybudował sobie
tutaj domek i przyjeżdża na wakacje, ale nie służy on wynajmom i działalności
gospodarczej - czy to chodzi o takie domki?
Przewodniczący Rady potwierdził, że głównie tego typu domki, ale taka osoba
przebywająca na terenie naszej gminy 6 miesięcy zgłasza to w miejscu swojego pobytu
stałego i tam nie płaci za śmieci do czasu powrotu.
W związku z tym, że nie zgłoszono innych propozycji Przewodniczący Rady przystąpił
do głosowania nad proponowanymi stawkami:
- 150 zł. – za śmieci segregowane – za proponowaną stawką głosowało 14 radnych.
Stawka została przyjęta jednogłośnie
- 280 zł. – za śmieci niesegregowane – za proponowaną stawką głosowało 14 radnych.
Stawka została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady o odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad
podjęciem uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Baligród
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Pan Dyrektor GZOPO Wiesław Wandycz udzielił wyjaśnień do projektu uchwały.
Uchwała ta zawiera wszystkie możliwe sposoby dotowania i rozliczania dotacji dla szkół
i przedszkoli, które mogą w naszej Gminie istnieć.
My mamy dwie szkoły niepubliczne z oddziałami przedszkolnymi. Uchwała ta nie zawiera
dużych zmian w stosunku do poprzedniej. Dotacja do przedszkola jest do 70% wydatków na
przedszkole samorządowe w Hoczwi. Najprawdopodobniej będziemy musieli się oprzeć na
innym przedszkolu niż przedszkole w Hoczwi a mianowicie chodzi o podobną gminę jak
nasza, to Ministerstwo ma nam wskazać takie przedszkole. Różnice kwotowe będą znikome,
jeśli w tej chwili kwota na ucznia w przedszkolu samorządowym jest ok.700 zł. to różnica

może być ok. 30-50 zł. wydatki na przedszkolach są bardzo porównywalne. Jedyna różnica,
która tutaj będzie widoczna to jest prawdopodobieństwo subwencji na ucznia sześcioletniego
ale wydatki po naszej stronie tak czy inaczej niezależnie od subwencji w tych szkołach nie
ulegną zmianie. Uchwała porządkuje to, co do tej pory robiliśmy, zmiany są w podstawie
prawnej.
Pan Radny Marian Pankiewicz poprosił Pana Dyrektora o wskazanie punktów, które będą nas
dotyczyć.
Pan Dyrektor

Wandycz powiedział, że jest to § 3 pkt.11 projektu uchwały. Te zmiany

podstawy prawne , które zwiera ten projekt uchwały, ukażą się w lekxie po 1 stycznia 2017 r.
zapisane są w Dzienniku Urzędowym z 2016 poz. 1010. W związku z tym wystąpiły
rozbieżności pomiędzy wydrukowaną ustawą o systemie oświaty, którą posiada Pan
Pankiewicz a tym, co zawiera projekt uchwały.
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał

co to

jest

przedszkole, a co to jest oddział

przedszkolny jakie, są różnice. Przedszkole jest instytucją opiekującą się dziećmi w wieku od
3 do 7 lat. Nie ma znaczenia czy Szkoła Podstawowa w Baligrodzie może mieć przedszkole, a
będzie miała obowiązek od 2019 r. z tym, że forma oddział przedszkolny jest to forma
zastępcza a w sumie jest to jako przedszkole.
Pan Wandycz wyjaśnia, że podstawa programowa, która obowiązuje w wychowaniu
przedszkolnym jest inna niż w przedszkolu. Wszelkie dokumenty, które

są związane

bezpośrednio z jedną i drugą formą opieki sprawowanej nad dziećmi też są różne, jest też
różny statut. Oddział przedszkolny jest integralna częścią Szkoły Podstawowej, natomiast
przedszkole jest samodzielną jednostką oświatową. W oddziałach przedszkolnych również
znajdują się czasami dzieci młodsze, nigdzie nie jest zapisane, że takowe dzieci mogą być
zapisane przez rodziców do oddziału przedszkolnego. Do kiedy odziały przedszkolne jako
pewna forma wychowania przedszkolnego przy szkołach funkcjonuje, to tak jest i my nie
mamy na to żadnego praktycznie wpływu.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że my jako gmina mamy obowiązek prowadzić
oddział przedszkolny a rodzice dzieci sześcioletnich mają obowiązek zapisać je do tego
oddziału.
Ale już w 2019 r. będą musiały powstać przedszkola.
Pan Dyrektor Wandycz powiedział, że zarówno Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mchawie
jak i w Nowosiółkach będą musiały przekształcić swoje oddziały przedszkolne w przedszkola.
Pan Marian Pankiewicz powiedział, że gmina musi być przygotowana na przyjęcie dzieci
do przedszkola z terenu gminy.
Pan Wandycz wyjaśnia, że według kryterium pierwszeństwo maja dzieci w wieku sześciu
lat, kolejno pięcioletnie, czteroletnie i dalej. W danej chwili mamy oddział 19 - osobowy więc
nie wiele dzieci tam się zmieści, w związku z tym, gdyby byli chętni to po to wydłużyliście

Państwo czas pracy, aby dzieci z tamtego przedszkola dać do oddziału przedszkolnego przy
szkole.
Pan Marian Pankiewicz uważa, że my w tym wypadku nie zapewniamy miejsc dla większej
ilości dzieci w oddziale przedszkolnym, ponieważ nie ma tam już za wiele miejsc tylko do 25
dzieci. Na dzień dzisiejszy gdyby było więcej dzieci sześcioletnich to nie mielibyśmy dla nich
miejsca.
Pan Wandycz odpowiedział, że obecnie jest 19 dzieci a możemy przyjąć do jednego oddziału
25 dzieci.
Pan Radny Pankiewicz powiedział, że gdyby chciano

przyjąć dzieci sześcioletnie, które

uczęszczają do oddziałów przedszkolnych Szkół Niepublicznych to nie byłoby miejsca.
Pan Wandycz odpowiedział, że w tej chwili jest jeden oddział przedszkolny przy szkole
podstawowej w Baligrodzie ponieważ takie jest zapotrzebowanie jeśli dzieci byłoby więcej
niż 25 należałoby utworzyć kolejny oddział. Fizyczne miejsce w szkole jest, ale na daną
chwile nie ma potrzeby tworzenia kolejnego oddziału, ponieważ nie ma chętnych.
Przewodniczący Rady przypomniał, że każdy rodzić ma prawo wyboru szkoły dla swojego
dziecka tam gdzie chce, a my nie mamy na to wpływu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 14 Radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
f) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Baligród.
Pan Dyrektor

Wandycz w ramach

wyjaśnienia powiedział, że jest to trzecia uchwała

dotycząca tego samego tematu. Obecnie zmienia ona zakres opłaty, do tej pory objęte nią były
dzieci do 6 lat, w związku z tym, że od tego roku będziemy otrzymywać subwencję na dzieci
sześcioletnie automatycznie tą uchwałą obniżamy ten wiek do lat 5. Opłata podlega
waloryzacji.
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał o waloryzację od kiedy i kto tą waloryzację oblicza.
Pan Dyrektor Wandycz objaśnia, że to Rada Gminy uchwala wszelkie zmiany.
Pan Wójt powiedział, że będzie rozporządzenie Prezesa GUS na podstawie, którego będziemy
proponować te zmiany. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jak będzie wyglądała ta waloryzacja
i czy w ogóle będzie. A jeśli będzie to będziemy to Państwu przedstawiać i tłumaczyć.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 14 Radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

g) zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Baligród.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o wyjaśnienia do projektu uchwały.
Pan Wójt Robert Stępień powiedział, że w pierwszej koncepcji podejmowana była uchwała
o zamianę naszej gminnej drogi do Państwa Słowik na rzecz Pana Cepielika a w międzyczasie
wpłynął wniosek Pana Cepielika - na załączniku do uchwały zaznaczone są części do
zamiany - w zamian za odstąpienie części drogi. Z tej regulacji wynika poszerzenie naszej
drogi, chodziło nam również, aby geodeta przeliczył równowartość tych powierzchni, żeby nie
było rozbieżności. Wszystko to jest zawarte w projekcie tej uchwały. Pan Cepielik podpisał
protokół zamiany i to jest wszystko uzgodnione. Jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę
to będziemy mogli zająć się dalszymi procedurami.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania .
Za przyjęciem głosowało 13 Radnych, 1 radny wstrzymał się, uchwała została przyjęta
większością głosów.
h) zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
Przewodniczący Rady powiedział, że jak co roku została przygotowana uchwała w sprawie
przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej, wszyscy Państwo otrzymaliście ten projekt razem
z materiałami na sesję, jeśli ktoś chce wnieść zmiany proszę zgłaszać.
W związku z tym, że nikt nie zgłosił zmian Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu
uchwały przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 14 Radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy Państwo Radni otrzymali projekty planów
pracy Komisji Stałych i poprosił o dyskusję oraz zgłaszanie ewentualnych zmian.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Pan Zdzisław Bober Sołtys wsi Nowosiółki w imieniu Fundacji na Rzecz Pomocy dla Szpitala
w Lesku zaprosił wszystkich zebranych, jak każdego roku na bal charytatywny na rzecz
szpitala, który odbędzie się dnia 23 lutego 2017r. w restauracji „Szelców” w Lesku.
Warunkiem udziału

jest wpłacenie wpisowego w kwocie 350 zł. od pary. Będzie grała

wspaniała orkiestra, będzie również pełne wyżywienie. Byłoby mu bardzo miło, gdyby była
jak największa reprezentacja naszej gminy. W przypadku zdecydowania się bardzo prosi
o kontakt. Termin zgłaszania jest do 10 stycznia 2017r.

Pan Radny Mariusz Hebda zwrócił się do pana Wójta o sprawdzenie hydrantu koło remizy
w Baligrodzie, jest tam problem z otwarciem i zamknięciem. Znajduje się on przy remizie
i jest bardzo potrzebny w przypadku alarmu pożarowego.
Pan Przewodniczący Rady odczytał pismo, które wpłynęło do Wójta Gminy i zostało
skierowane do Rady od Stowarzyszenia „Nasza szkoła w Mchawie’ – pismo dotyczy użyczenia
części budynku oraz działki, którą obecnie zajmuje Gimnazjum w związku z planowaną
reformą

oświaty, na prowadzenie ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz utworzenie

szkolnego schroniska młodzieżowego - pismo stanowi załącznik do protokołu jako
dokumentacja urzędowa – Przewodniczący Rady poprosił, aby zapisać ten temat jako wniosek
nad, którym będzie przeprowadzone głosowanie.
Pan Wójt powiedział, że dużo czasu wcześniej była przygotowywana dokumentacja techniczna
oraz wniosek na budowę drugiej kondygnacji Szkoły Podstawowej w Baligrodzie. Wniosek
został złożony w styczniu 2016 r. o dofinansowaniu dowiedzieliśmy się po pół roku od
złożenia wniosku. We wrześniu ogłosiliśmy przetarg, w tej chwili trwają prace, termin
zakończenia tych prac to czerwiec 2017 r. Następnie należy przygotować się do otwarcia
całości szkoły we wrześniu 2017 r. Zostanie budynek szkoły w Mchawie a mianowicie
miejsce po gimnazjum, które zostanie przeniesione do Baligrodu. Stowarzyszenie zwróciło się
do nas o użyczenie tej części. Jeżeli Państwo macie inne pomysły to proszę zgłaszać.
Gminie na dzień dzisiejszy to miejsce nie będzie potrzebne, więc Wójt nie widzi powodu
przetrzymywać je. W szkole Niepublicznej w Mchawie również powstaną klasy 7 i 8 . Część
dzieci,

które

od

września

chodziłyby

do

Gimnazjum

zostaną

w

Niepublicznej

Szkole w Mchawie. To rodzice decydują, do której szkoły zapiszą swoje dziecko. W związku z
wprowadzaną reformą muszą zostać podjęte pewne działania i dlatego Stowarzyszenie
w Mchawie potrzebuje jak gdyby takiej promesy, że zostanie im udostępnione miejsce po
gimnazjum. Na podpisanie promesy potrzebuje zgody Rady, więc zostało to złożone jako
wniosek a Państwo będziecie głosować. Zaznaczyć należy, że jest to budynek oświatowy
i nie ma możliwości prowadzenia tam jakiejkolwiek innej działalności.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że skoro od września gimnazjum przechodzi do
budynku szkoły Podstawowej w Baligrodzie to czy już jest zgłoszone, że nastąpi zmiana
miejsca gimnazjum, bo obowiązują nas terminy.
Pan Wójt wyjaśnia, że ta nowa sieć zgodnie z projektem ustawy miała powstać do 17 lutego
2017 r. Na dzień dzisiejszy tego terminu nie ma, obligatoryjnie taka uchwała musi znaleźć się
na biurku Kuratora Oświaty w Rzeszowie, który będzie wydawał opinię. Ta opinia będzie
wiążąca. Uchwała taka zostanie przygotowana sesję styczniową, aby wyrobić się w terminie

do 31.03.2017 r. Obecnie są na etapie konsultacji tej uchwały. W uchwale nie będzie likwidacji
gimnazjum, będzie wygaszanie.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że wiadome jest, że schronisko jest w systemie
oświaty i w tym wypadku będzie to dotowane przez Powiat, tak jak jest Schronisko
w Jabłonkach. Prośba , aby było to w formie bezpłatnej uważa, że nie należy składać takiej
deklaracji. Z Schroniska z Jabłonek wpływa 50.000 zł. Wiadomo, że wnioskować można ale
czy powinniśmy przychylić się do tego wniosku, aby użyczenie było za darmo.
Pan Wójt wyjaśnia, że w chwili obecnej chodzi o to, aby dać promesę bo procedura tworzenia
schroniska trwa w czasie.
Ad.10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
zgłoszonych wniosków.
Przewodniczący Komisji Radny Mariusz Hebda odczytał zgłoszony wniosek:
- przekazać nieodpłatne użyczenie części budynku szkoły w Mchawie dla Stowarzyszenia
„Nasza Szkoła” w Mchawie .
Pan Wójt

dodał, że tak jak wcześniej wspominał chodzi tu tak jakby o zabezpieczenie

„podpisanie promesy” ponieważ Stowarzyszenie chcąc utworzyć schronisko musi rozpocząć
procedury. Warunki będą uzgadniane odrębnie.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem powyższego wniosku.
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady podsumował rok 2016, w którym odbyło się 8 sesji, frekwencja 100%
wykazali się Państwo Radni: Leszek Korab, Krystyna Kuzio, Jan Łyskanycz, Marian
Pankiewicz, Henryka Wałachowska, Zbigniew Bończak. Komisje stałe spotkały się 11 razy
z tego Komisja Rewizyjna 3 razy, Komisja Budżetu, Inwestycji i Własności Komunalnej 2
razy, Komisja Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego 3 razy, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska 3 razy. Wszystkie sprawozdania z posiedzeń komisji były przestawiane
na

sesjach

Rady

Gminy.

Wykonano

drogi

asfaltowe

w

miejscowości

Baligród oraz Mchawa. Jedną promesę na drogę w Mchawie byliśmy zmuszeni zwrócić
ponieważ nie zgłosił się wykonawca, ze względu na późna porę zimową. Przygotowujemy
projekt dotyczący

odnawialnych źródeł

energii, którego beneficjentami

będą nasi

mieszkańcy. Wykonano drogi z środków WZIR w miejscowości Nowosiółki i Kielczawa.
Przygotowano dokumentację do programu rewitalizacji, wniosek złożony będzie w II kwartale
2017 r.

Ważną sprawą dla nas było podjęcie uchwały, uchylającej uchwałę w sprawie

Programu Naprawczego Gminy, co spowodowało przywrócenie Funduszu Sołeckiego dla
naszych sołectw. Udało się zrealizować

inwestycje nie podejmując żadnego kredytu i

jednocześnie spłacając raty kredytu wcześniej zaciągniętego. Fakt jest taki, że nie uzyskaliśmy
200 tyś. zł. od podatników co ograniczyło wydatkowanie środków bieżących. Uważa, że ten
rok należy ocenić pozytywnie, maksymalnie został wykorzystany potencjał, który mieliśmy do
dyspozycji. Jaki będzie następny rok, tego nie wiemy. Planujemy remonty dróg, remonty
świetlic z środków LGD „ Nasze Bieszczady”, rewitalizację budynków, pojawiła się też
możliwość

doprowadzenia

gazu

ziemnego,

miejscowościach i oczywiście musimy się

założenie

oświetlenia

w

niektórych

zmierzyć z reformą oświaty. Wyzwania są

bardzo duże, ale wierzę z Państwa pomocą uda

nam się zrealizować te zamierzenia.

Przewodniczący Rady podziękował za dobrą współpracę przez cały rok Przewodniczącym
Komisji Stałych, Wiceprzewodniczącemu Rady, Państwu Sołtysom, pracownikom gminy,
Panu Sekretarzowi, Pani Skarbnik i Panu Wójtowi.
Z okazji zbliżającego się

Nowego Roku złożył życzenia wszystkim obecnym oraz ich

rodzinom.
Pan Wójt wspomniał o planowanej budowie chodnika. Stwierdził, że może nie widać gołym
okiem naszej pracy ale dokumentacja jest przygotowywana. Podziękował również za
współpracę przez cały rok, ponieważ w drodze negocjacji i rozmów można wiele rzeczy
zrobić. Uważa, że działania są rozważne i dobre. Państwa pomoc jest niezbędna i za nią
dziękuję i proszę o jeszcze.
Na

zbliżający się Nowy Rok 2017 złożył wszystkim życzenia zdrowia i wszelkiej

pomyślności.
Ad. 11. Zakończenie Obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1930 zamknął obrady
XXII sesji Rady Gminy Baligród.
Protokołowała:
H. Wołoszyn
Przewodniczący Rady
Gminy Baligród
Zbigniew Bończak

