II.0002.24.2017

Protokół Nr XXIV.2017
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 28 lutego 2017 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 9 ppkt e) wprowadzić uchwałę w sprawie
przystąpienia do realizacji projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni w pracy. Program
podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa
podkarpackiego” w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16, Oś Priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia
ogólnego RPO WP na lata 2014 - 2020.
Pan Wójt wyjaśnił , że uchwała ta dotyczy gimnazjum, które przystąpiło do projektu i jest
konieczność podjęcia powyższej uchwały. Do uchwały jest załączone uzasadnienie, dodał
że projekt jest na ok. 140 tyś. zł. na sprzęt i wyposażenie gimnazjum.
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

został

przyjęty

jednogłośnie.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radna Krystyna Kuzio – przewodnicząca
- Radna Leszek Korab
- Radny Jan Łyskanycz
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 informując, że końcem stycznia uczestniczył
w spotkaniu z Panem Posłem Uruskim, następne spotkanie z Marszałkiem Sejmu w Muzeum
Ziemi

Przemyskiej, z Panią Premier Polskiego Rządu, tematem spotkania był

rozwój

współpracy międzynarodowej na terenie państw gdzie leżą Karpaty. Pierwszego lutego br.
odbyło się szkolenie w Lokalnej Grupie Działania „Nasze Bieszczady „ w Lesku. Kolejnym
spotkaniem było spotkanie z Dyrektorem GZOPO Panem Wiesławem

Wandyczem,

Dyrektorem Gimnazjum Jackiem Krowickim oraz nauczycielami Gimnazjum, rozmowa
dotyczyła

reformy

oświaty. Następnie

odbyło się spotkanie w naszym urzędzie

z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wniosku, który został złożony
przez mieszkańców Nowosiółek, chodzi o przekazanie gruntu pod kaplicą w Nowosiółkach.
Odbyło się również spotkanie z Dyrektorem Wdowikiem , jest to Dyrektor Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska chodziło o Firmę Krameko i Plan Ochrony dla Bieszczadów.

Następnie spotkał się z Panem Bujnowskim z Polskiego Związku Motocyklowego, który
planuje na terenie naszej Gminy zorganizować zawody. Trzynastego lutego br. spotkał się z
Panem Tomaszem Wojciechowskim Dyrektorem ARRIVY, który poinformował nas o
zakończeniu działalności ARRIVY na terenie czterech powiatów.
Kolejne spotkanie było z Prezesem Leszczykiem ZBD „Bieszczady” chcą poszerzyć swoja
działalność . Piętnastego lutego br. do Baligrodu przyjechała Pani Kurator Oświaty.
Następnie spotkał z się z Prezesem Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w Mchawie, tematem
spotkania była reforma oświaty . Odbyło się również spotkanie w Lokalnej Grupie
Działania, następnie spotkał się

z Radą

Budowy Szkoły w Baligrodzie, harmonogram

wykonywania prac przebiega bez zakłóceń. Osiemnastego lutego br. uczestniczył w zebraniu
sprawozdawczym w OSP Zahoczewie. Spotkał się z Panią Dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nowosiółkach, rozmowa dotyczyła imprezy, która ma się odbyć w maju na
terenie Gminy Baligród z udziałem innych jednostek

tego

spotkanie z Wójtem z Wojaszówki i przedstawicielami
dokumentację

typu.

firmy,

21 lutego odbyło się

która

opracowuje nam

w sprawie wniosku o Odnawialnych Źródłach Energii. Wniosek zostanie

złożony w dniu jutrzejszym. W dniu 22 lutego br. spotkał się z Zarządem Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Mchawie w sprawie użytkowania budynku szkoły. Kolejnym
spotkaniem było spotkanie z Burmistrzem Zagórza.
/sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu – dokumentacja urzędowa/.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi i zapytał czy ktoś ma pytania ?
Pan Radny Marian Pankiewicz zadał pytanie. Jako Wspólnota złożyli wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego i czy miałoby to jakieś dodatkowe dobre znaczenie gdyby dołączono do
tego wniosku, który składa gmina dot. OZE.
Pan Wójt odpowiedział, że bardzo trudno jest zrobić studium wykonalności i jest to ścisły
dokument określający pewne parametry i ich zmiana wiąże się z pewnymi konsekwencjami.
Na tym etapie już jest za późno, jutro składany będzie wniosek. Szacunkowa wartość naszego
projektu wynosi 5 200 000 zł., a Gminy partnerskiej Wojaszówka 4 600 000 zł. Wchodząc
w partnerstwo z Gminą Wojaszówka mamy większe szanse na to , że wniosek przejdzie.

Ad.7. Informacja w sprawie stanu bezpieczeństwa
Baligród.

i porządku

Publicznego

w Gminie

Przewodniczący Rady poprosił Pan Jacka Pączka Komendanta Powiatowej Komendy Policji
w Lesku o przedstawienie informacji.
Pan Komendant podziękował za zaproszenie omówił stan bezpieczeństwa na terenie naszej
gminy.
Teren Gminy Baligród jest najbezpieczniejszym terenem w naszym powiecie. Nastąpił znaczny
spadek przestępstw kryminalnych . Dwie uciążliwe kategorie przestępstw to przestępstwa
drogowe oraz kradzieże . Większość zdarzeń występuje w okresie letnim. W ubiegłym roku
odbył się szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży gdzie zaangażowani byli policjanci,
w tym czasie porządku
podziękowanie

Panu

pilnowali
Wójtowi

policjanci prewencyjni
bo dzięki

z Rzeszowa i za to składa

temu, że Gmina

zapewniła

noclegi

i wyżywienie można było wzmocnić dyżury Policją prewencyjną. W Baligrodzie znajduje
się Policjant Dzielnicowy oraz Patrolowiec. Planem jest połączenie Policji z Cisnej z Policją
z Baligrodu z siedzibą w Baligrodzie. Pan Komendant wspomniał o modernizacji budynku
Policji w Baligrodzie. Została wprowadzona do użytku

krajowa mapa zagrożeń

bezpieczeństwa jest to aplikacja elektroniczna. Posiadają namiot , w okresie letnim zostanie
on postawiony w Gminie Baligród np. przy Urzędzie Gminy zostaną wystawione stanowiska
z dyżurem policji, będą przybliżać temat zgłaszania problemu w formie elektronicznej,
można to zrobić anonimowo. Każdy problem będzie analizowany i sprawdzany. Pan
Komendant podziękował za dobrą współpracę oraz za wsparcie, za zabezpieczanie środków
na zatrudnienie policji prewencyjnej w sezonie letnim.
Przewodniczący Rady zapytał ile policjantów byłoby, w przypadku połączenia Baligrodu
z Cisną?
Pan Komendant

odpowiedział, że 6 policjantów czyli

kierownik, asystent do spraw

kryminalnych, dzielnicowy, dwóch patrolowców. Mieszkańcy mają czuć się bezpiecznie .
Pan Radny Waldemar Pitycz wspomniał o złym stanie drogi na odcinku Lesko- Cisna po
okresie zimowym . Poprosił Pana Wójta o interwencję w tej sprawie , o poprawę jej stanu.
Poprosił aby zapisać ten temat jako wniosek do Komisji Wniosków i Uchwał.
Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Baligród stanowi załącznik do protokołu.
/dokumentacja urzędowa/
Ad.8. Informacja w sprawie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Baligród –
sprawozdanie Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Bończak poprosił

Pana Krzysztofa Bentkowskiego

o przedstawienie informacji.
Pan Bentkowski zapoznał zebranych z sytuacją ochrony przeciwpożarowej w naszej gminie.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu – /dokumentacja urzędowa./

Ad. 9 . Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie ;
a) zmiany w budżecie gminy na rok 2017,
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian .
Pani Skarbnik odczytała proponowane zmiany do budżetu. Poprosiła również o wpisanie
dodatkowo z działu 855 rozdział 85502 § 2910 zwrot zasiłku rodzinnego z 2016 r. w kwocie
182,50 zł. jest to zwrot , który musimy dokonać do Urzędu Wojewódzkiego stąd proszę
o dodatkowe wpisanie, będzie to po dochodach i wydatkach . Zwiększa się plan wydatków
budżetowych o kwotę 33.340,00 zł. w tym w dziale 600 transport i łączność rozdział 616
drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych i jest tu kwota 33.346, 00 zł
proszę o poprawienie na kwotę 31.346,00 zł., dwa tysiące proponuje wpisać w ochronę
środowiska w dziale 900905 § 43 na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi .
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.
b) Przyjęcie Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baligród.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o wyjaśnienia do projektu uchwały.
Pan

Wójt wyjaśnił, że powyższy

plan

jest

wymogiem do składanej

dokumentacji

w związku z Odnawialnymi Źródłami Energii , jest to dodatkowa punktacja do wniosku.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.

c) Przyjęcie Programu

opieki nad zwierzętami

bezdomnymi

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baligród na rok 2017.

oraz zapobiegania

Przewodniczący Rady poprosił pracownika urzędu Panią Jolantę Zdebik o wyjaśnienia do
programu.
Pani Zdebik poinformowała zebranych , że zgodnie z ustawą każdego roku musi zostać
przyjęty taki program opieki nad zwierzętami . Program ten został wcześniej wysłany i
uzgodniony z Biurem Prawnym Urzędu Wojewódzkiego oraz z Panią prawnik naszego urzędu.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Zdebik i po odczytaniu projektu uchwały
przystąpił do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
d)w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy
Partnerskiej w zakresie realizacji projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych , ogniw
fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie
Gmin Baligród oraz Wojaszówka.”
Pan Wójt wyjaśnia , że liderem w tym programie będzie Gmina Wojaszówka.
Przewodniczący

Rady

przystąpił do głosowania. Za podjęciem uchwały głosowało

14 Radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
e) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Samodzielni w nauce – samodzielni
w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich
województwa podkarpackiego” w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16, Oś
Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego RPO WP na lata 2014 - 2020.
Pan Wójt dodał, że środki te zostaną przeznaczone na zakupienie różnego rodzaju sprzętu do
gimnazjum, tym zajmie się Pan Dyrektor Krowicki.
Przewodniczący

Rady

przystąpił do głosowania. Za podjęciem uchwały głosowało

14 Radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10 . Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Przewodniczący Rady

odczytał

pismo, które wpłynęło do Wójta

od

Związku

Nauczycielstwa Polskiego dotyczące wejścia w spór zbiorowy Zarządu Oddziału ZNP
ze szkołami – zawierające min. 10 % podwyżek wynagrodzenia dla nauczycieli, pismo stanowi
załącznik do protokołu / dokumentacja urzędowa/.

Przewodniczący wspomniał również, że w dniu 8 marca br. uczestniczył wraz z Panią Radną
Krystyną Kuzio

w spotkaniu

na

zaproszenie

Pana Marszałka

Województwa

Podkarpackiego, spotkanie to dotyczyło uzyskania dostępu do sieci szerokopasmowej dla
mieszkańców i wykonanie podłączeń tzw. ostatniej mili oraz rozwiazywania problemów jakie
napotykają operatorzy sieci.
Ze

strony

Marszałka

udział wziął Dyrektor

Departamentu Pan Sławomir Cynkarz,

przedstawiciele Starostwa oraz gmin, uczestniczyli również przedstawiciele operatorów sieci.
Odbiorców miałoby być od 90 tyś. do 200 tyś. Odbyłoby się to w przeciągu trzech kolejnych
lat. Szczegółów jeszcze nie ma.
Zmieniała się data zgłaszania dróg do WZIR, a mianowicie termin był do 15 lutego br.
Drogi z terenu naszej Gminy zostały zgłoszone tak jak wcześniej było to planowane.
Pan Sołtys wsi Nowosiółki Zdzisław Bober poinformował zebranych, że zostały wykonane
stoły i ławki do wiaty w Nowosiółkach z materiału, który został przekazany przez gminę.
Wspomniał również o studni głębinowej, która ma zostać wykonana z środków Funduszu
Sołeckiego, poprosił o zajęcie się procedurą przygotowania dokumentacji.
Pan Radny

Pitycz

zapytał jak wygląda sprawa budowy

chodników w miejscowości

Nowosiółki.
Pan Wójt odpowiedział , że szukamy wykonawcy do wykonania projektu czterech odcinków
chodnika przy drodze wojewódzkiej tj. Baligród w kierunku Bystrego, Baligród od cmentarza
wojskowego w kierunku CPN, oraz Nowosiółki między szkołą a kościołem, czwarty odcinek
w Nowosiółkach ma zostać ustalony przez mieszkańców Nowosiółek. Projektanci , którzy mają
tego typu uprawnienia mają zajęte najbliższe terminy. W pierwszej kolejności projektowanie,
a następnie pozwolenie na budowę.
Pan Radny Pitycz zapytał o środki z Lokalnej Grupy Działania .
Przewodniczący Rady odpowiedział , że będą składane wnioski na granty w celu uzyskania
środków na budowę placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowosiółkach
oraz w Mchawie.
Pan Sołtys wsi Mchawa Jan Pawłowski poprosił o zaprojektowanie również muru oporowego
przy drodze w kierunku Państwa Skowrońskich w Mchawie, ponieważ woda podmywa drogę.

Ad.11. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
zgłoszonych wniosków.
Przewodnicząca Komisji Radna Krystyna Kuzio odczytała zgłoszony wniosek:
1. Wystąpić z pismem do właściciela w sprawie naprawy drogi na odcinku Lesko – Cisna.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem powyższego wniosku.

Za przyjęciem wniosku głosowało 14 Radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 12. Zakończenie Obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1830 zamknął obrady
XXIV sesji Rady Gminy Baligród.
Protokołowała:
H. Wołoszyn
Przewodniczący Rady
Gminy Baligród
Zbigniew Bończak

