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Protokół Nr XXVI.2017
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 28 marca 2017 r.

Ad. 1. Otwarcia sesji o godz. 1600 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród- Zbigniew
Bończak, który przywitał zebranych oraz osoby zaproszone :
Panią dr Edytę Bieniek – Białas – Dyrektor Instytutu Doradztwa Europejskiego,
Pana mgr Wacława Klepackiego –Zastępcę Dyrektora Instytutu Doradztwa Europejskiego,
Panią Jadwigę Miśko – Dyrektor Publicznej Biblioteki w Baligrodzie,
Panią
Małgorzatę Prach – Kierownika
w Baligrodzie,

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Panią Edytę Wasylewicz – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowosiółkach,
Pana Krzysztofa Chytłę – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie.
Obecni na sesji Radni według listy obecności- 14 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 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 zaproponował aby wprowadzić dodatkowo dwie uchwały: w punkcie 12, ppkt. d)
uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Baligród, ustalenia liczby punktów
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Przystąpiono do głosowania, na 14 obecnych radnych, 14 głosowało za wprowadzeniem
powyższej uchwały, zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Kolejna zmiana to wprowadzić w punkcie 12, ppkt. e) uchwała w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla której Gmina Baligród
jest organem prowadzącym, ustalenia liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.
Przystąpiono do głosowania, na 14 radnych obecnych, 14 głosowało za wprowadzeniem powyższej
uchwały, zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Na sesję przybył Radny Mariasz Hebda.

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce jeszcze zgłosić zmiany do porządku uchwał?

Zmian nie zgłoszono. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem
porządku obrad ze zgłoszonymi zmianami. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
Pan Wójt wyjaśnił, że powyższe uchwały zostały przygotowane przez Dyrektora Wiesława
Wandycza i regulują zasady rekrutacji.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż kolejna zmiana będzie taka, że po
sprawozdaniu Pana Wójta zostanie udzielony głos Państwu z Instytutu Doradztwa
Europejskiego, którzy przybliżą nam temat lokalnego programu rewitalizacji.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy z dnia 28 lutego 2017r.
Przewodniczący Rady 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 15 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5. Przyjęcie protokołu z XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2017 r.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z sesji nadzwyczajnej?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radny Waldemar Pitycz – przewodniczący
- Radna Krystyna Pięta
- Radny Stanisław Piłat
Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał w powyższym składzie głosowało 15 radnych,
Komisja została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Pan Robert Stępień przedstawił sprawozdanie co stanowi załącznik do protokołu.
Poinformował zebranych, że 1 marca br. wraz z Panią Skarbnik i Państwem z Instytutu
Doradztwa Europejskiego uczestniczył w spotkaniu w Gminie Wojaszówka, dotyczyło ono
projektu Odnawialnych Źródeł Energii. Pan Wójt Wojaszówki złożył ten projekt w Urzędzie
Marszałkowskim.

W kolejnym dniu odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy z Panem Janowskim i jego
zespołem projektantów, sprawują oni nadzór od strony technicznej nad realizacja naszego
zadania „Budowa szkoły”. Trzeciego marca br. był w Krakowie w Instytucie Doradztwa
Europejskiego. 6 marca odbyło się posiedzenie Rady Budowy Szkoły, tematem dyskusji
była oczywiście szkoła i oddanie jej do użytku. 8 marca br. odbyło się spotkanie w GOK-u z
okazji „Dnia Kobiet”. 10 marca spotkał się z Panią Wojewodą Ewą Leniart, w tym samym
dniu uczestniczył jeszcze w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z Dyrektorem
Departamentu Dróg, rozmowy dotyczyły między innymi stanu drogi Lesko – Cisna. 15 marca
br. spotkał się Panem Borczem, Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych, tematem
rozmów była sprawa kanalizacji w Jabłonkach. W tym samym dniu uczestniczył w konferencji,
która dotyczyła bezpieczeństwa, organizowane ono było przez Policję. Zostały również
rozpoczęte spotkania sołeckie we wszystkich sołectwach naszej gminy. W Urzędzie Gminy
odbyło się spotkanie ze Służbą Więzienną. 20 marca br. spotkał się z Naczelnikiem Urzędu
Skarbowego, rozmowy dotyczyły podatku , który nie wpłynął na konto Gminy przez 2 lata z
Ośrodka Bystre. 21 marca br. uczestniczył w spotkaniu w Lokalnej Grupie Działania w Lesku.
Kolejnym spotkaniem było spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia „Nasza Szkoła„ w Mchawie.
Następnie uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Miejskim Ustrzykach Dolnych w sprawie
transportu zbiorowego. Veolia kończy swoją działalność, w spotkaniu uczestniczył
przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz ok. 15 Wójtów
i Burmistrzów oraz ok. 40 przewoźników lokalnych.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania do Wójta?
Pytań nie zgłoszono, Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za przedstawienie
sprawozdania .
Przewodniczący Rady poprosił Państwa z Instytutu Doradztwa Europejskiego o przedstawienie
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Baligród.
Pan Dyrektor Wacław Klepacki przedstawił program, którego podstawowym elementem jest
diagnoza. Celem diagnozy było zweryfikowanie miejsc w Gminie Baligród, które potrzebują
rewitalizacji. Rewitalizacja jest to jak gdyby przywrócenie miejsc do takiej działalności aby
ogół społeczeństwa mógłby z tego korzystać. Diagnoza ta obejmowała cały obszar gminy w
pięciu aspektach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno- funkcjonalnym
oraz technicznym. Wyznaczono obszar najbardziej zdegradowany. Obszar ten nie może
obejmować więcej jak 20% powierzchni gminy i w tym miejscu nie może być zamieszały przez
więcej jak 30 % mieszkańców danej gminy. Rewitalizacja ma na celu poprawę jakości życia
mieszkańców poprzez lepszą dostępności do domów społecznych, do ośrodka zdrowia,
uaktywnienie potencjału gospodarczego, poprawia jakość życia mieszkańców budynków
socjalnych. Drugim celem jest realizacja działań infrastrukturalnych służących mieszkańcom,
wzrost aktywności korzystania z budynków użyteczności publicznej, poprawa dostępności do
usług publicznych, ograniczenie problemów społecznych poprzez poprawę stanu infrastruktury
społecznej i technicznej, poprawa jakości środowiska naturalnego – centralna kotłownia z
siecią, która będzie rozprowadzać ciepło do budynków, uaktywnienie potencjału
gospodarczego. Pierwsze działanie to rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą, drugie działanie to budowa
parkingu i zjazdu publicznego z drogi gminnej, trzecie budowa oświetlenia ciągu pieszych w
miejscowości Baligród, rozbudowa i przebudowa budynku dawnej szkoły oraz zmiana sposobu
użytkowania na Dom Pomocy Społecznej. Następnym działaniem to jest „ piękna gmina –
zdrowi mieszkańcy” i to są zajęcia dla mieszkańców, następnie przebudowa i rozbudowa

budynku wielomieszkalnego, przebudowa placu targowego, rozbudowa budynku ośrodka
zdrowia, modernizacja chodników na ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Jana Duplaka,
termomodernizacja budynku, remont dachu oraz remont budynku ośrodka zdrowia, budowa
ciepłociągu, budowa kotłowni opalanej zrębką. Program stanowi załącznik do protokołu.
Pani Dyrektor Edyta Bieniek – Biłas dodała, że cały program jest po to, aby móc ubiegać się
o dofinansowanie. Tylko te gminy, które mają taki program będą mogły przystąpić do
programu.
W skrócie została przedstawiona prezentacja, chętni mogą zapoznać się z całym programem.
W tym działaniu jest największe dofinansowanie z wszystkich możliwych bo aż 95% dlatego
warto o to powalczyć. Warunek to posiadanie takiego programu.
Przewodniczący Rady podziękował Państwu z Instytutu Doradztwa Europejskiego.
Pan Radny Mariusz Hebda zapytał kiedy będzie nabór wniosków?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że najprawdopodobniej w trzecim lub czwartym kwartale Urząd
Marszałkowski ma ogłosić nabór. Realizacja pod koniec 2018 r. lub 2019 r. Był już ogłoszony
jeden nabór na rewitalizację i na pomoc techniczną, gmina wystartowała w tym naborze
i otrzymała dofinansowanie. Obecnie Gmina Baligród wszystko ma przygotowane do naboru
– na wszystkie inwestycje.
Pan Wójt wyjaśnia, że wcześniej został przez gminę przygotowany wniosek na Odnawialne
Źródła Energii a w międzyczasie już przygotowywaliśmy się z dokumentacją do wniosku na
rewitalizację. Wcześniej Urząd Marszałkowski mówił o tym, że nabór na rewitalizację będzie
ogłoszony jeszcze w 2016 r. jak się obecnie okazuje, że ten czas się przedłużył prawie o rok.
Jeśli otrzymamy dofinansowanie to najprawdopodobniej nie wyrobimy się do końca kadencji
z wykonaniem tych zadań ale nie to jest najważniejsze, najważniejsze jest aby otrzymać tę
dotację i móc zrobić to, co zostało zaplanowane. Poprawiłoby to wizerunek naszej gminy
i byłoby korzystane dla naszych mieszkańców.
Pan Sołtys wsi Nowosiółki zapytał jakie szanse ma nasza gmina aby otrzymać tą dotację?
Pani Dyrektor IDE odpowiedziała, że według jej oceny to Gmina Baligród jest bardzo dobrze
przygotowana do składania wniosku, posiada wszelką wymaganą dokumentację i według jej
oceny ma bardzo duże szanse.
Ad.8. Informacja z działalności Gminnej biblioteki Publicznej za rok 2016.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Dyrektor o przedstawienie informacji .
Pani Jadwiga Miśko Dyrektor Biblioteki w Baligrodzie poinformowała zebranych o tym, że
Gminna Biblioteka w Baligrodzie posiada status samodzielnej instytucji kultury. Działa na
podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 02.09.2000 r. oraz Statutu Biblioteki. Posiada
wypożyczalnię, czytelnię, oddział dla dzieci i Filię w Nowosiółkach.
Na dzień 31.12.2016 r. stan zbiorów bibliotek wynosił 26359 woluminów, w tym literatura
piękna dla dorosłych 12132, literatura dla dzieci i młodzieży 7423, literatura niebeletrystyczna
6804 woluminów.
Księgozbiór biblioteki wzbogacono o zakup nowości wydawniczych, poszerzono zwłaszcza
dział literatury beletrystycznej i regionalnej. Uzupełniono księgozbiór dla dzieci i młodzieży
o nowe pozycje.

Struktura wpływów kształtowała się następująco:
- z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
- 229 woluminów,
- ze środków organizatora – 438 woluminów.
- ze środków Nadleśnictwa Baligród – 70 woluminów.
Ogółem zakupiono 737 woluminów na kwotę 15 034,59 zł.
Pozyskano również 87 darów, nieodpłatnie przekazanych bibliotece.
W 2016 roku zarejestrowano 855 czytelników, w tym: oddział dla dzieci 340 czytelników,
wypożyczalnia dla dorosłych 400 czytelników, Filia w Nowosiółkach 115 czytelników.
Wypożyczono łącznie 20129 woluminów. W wypożyczalni dla dorosłych odnotowano 8513
wypożyczeń, w oddziale dla dzieci 8843, w filii 2773.
Liczba osób korzystających z udostępnienia czasopism na miejscu wyniosła 1831.
Czytelnikom zaoferowano 13 tytułów czasopism.
Z księgozbioru podręcznego skorzystało 245 czytelników, którym udostępniono 645
woluminów.
Czytelnicy GBP korzystają z bezpłatnie udostępnianego Internetu.
Z dostępu do sieci internetowej skorzystało łącznie 4722 użytkowników, którym udostępniono
6 stanowisk.
Poza podstawową działalnością jaką jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz
udostępnianie księgozbioru biblioteka podejmuje szereg działań w ramach promocji książki
i czytelnictwa.
Wśród działań dominowały zajęcia edukacyjne, których głównymi odbiorcami byli uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci najmłodsze.
Biblioteka zorganizowała ogółem 22 imprezy o charakterze edukacyjnym i kulturalnym dla
213 czytelników, m.in. konkursy plastyczne, wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne.
W celach promocyjnych stosuje się także formy wizualne:
- wystawki książek,
- okolicznościowe gazetki informacyjne,
- ulotki, plakaty.
Różnorodne formy promocji mają na celu zachęcanie wszystkich użytkowników do
systematycznego odwiedzania biblioteki oraz częstego kontaktu z książką – ważnym źródłem
wiedzy i rozrywki -informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor za przedstawienie informacji oraz za
zaangażowanie w swoją pracę.

Ad.9. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie za
rok 2016.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Kierownik o przedstawienie informacji.
Pani Małgorzata Prach poinformowała, że w roku 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baligrodzie realizował zakres zadań wynikających z następujących ustaw:

I .Ustawa o pomocy społecznej ,
II .Ustawa o świadczeniach rodzinnych,
III. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
IV .Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy,
V. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych,
VI .Ustawa o ustanowieniu wieloletniego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
VII. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym,
VIII. Rozporządzenie w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy,
IX. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
X. Ustawa o karcie dużej rodziny,
XI. Program rządowy PEAD,
XII. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
XIII. Ustawa o dodatku energetycznym,
XIV. Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,
bezrobocia niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia
losowego i sytuacji kryzysowej klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie
gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty netto 634 złote miesięcznie, natomiast
osobie w rodzinie dochód nie może przekraczać kwoty netto 514 złotych miesięcznie.
Oprócz udzielania finansowych form pomocy, ośrodek opiera swoją działalność na wsparciu
w postaci pracy socjalnej. Praca socjalna jest podstawowym zadaniem pomocy społecznej
realizowanym równolegle z pozostałymi formami wspierania i udzielanymi świadczeniami.
Niezbędna jest diagnoza potrzeb rodziny możliwości i edukacja np. .gospodarowanie budżetem
domowym, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych informowanie o prawach i uprawnieniach,
poradnictwo specjalistyczne.
Rodzaje, rozmiary i formy udzielonego wsparcia są uzależnione od indywidualnej sytuacji
każdej osoby i rodziny.
Ocena sytuacji każdego klienta odbywa się na podstawie przeprowadzenia rodzinnego
wywiadu środowiskowego.

1. W 2016 zorganizowano 1 pogrzeb dla zasiłkobiorcy stałego. Poniesiona kwota to
2.200 złotych.
2. Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Baligrodzie zorganizowano jak corocznie. Dzień
Seniora, w którym uczestniczyło 100 osób powyżej 75 roku życia.
3. Na kolonie letnie zostało wyposażonych i wysłanych 2 uczniów.
4. Nawiązano współpracę z firmą, która co dwa miesiące przesyła nam środki czystości, środki
higieny osobistej, środki higieniczne, kolorowy papier, artykuły szkolne, bajki dla dzieci, które
przez ośrodek są rozdysponowane dla rodzin wielodzietnych.
5. Ośrodek organizuje zbiórkę odzieży ,która następnie jest przekazywana podopiecznym.
6. W związku z realizacją zadań GOPS współpracuje z instytucjami, organizacjami i
stowarzyszeniami takimi jak :
●Sąd –Wydział Rodzinny i Nieletnich – współpraca z kuratorami sądowymi w ramach pracy
socjalnej nad indywidualnym przypadkiem szczególnie w rodzinach objętych kuratelą i wobec
osób opuszczających zakład karny. Współpraca z komornikiem Sądu Rejonowego w sprawach
potrąceń alimentacyjnych z wypłaconych zasiłków.
●Policja-współpraca z dzielnicowym, wymiana informacji oraz współdziałanie przy
procedurze Niebieska Karta-przeciwdziałanie przemocy, praca w grupach roboczych w ramach
działania Zespołu Interdyscyplinarnego.
●Zakład Karny-przeprowadzenie wywiadów dotyczących sytuacji rodzinnej i materialnej
rodzin oraz osób odbywających karę pozbawienia wolności.
●Powiatowy Urząd Pracy-uzyskiwanie przez GOPS informacji o aktualnych ofertach pracy,
wymiana informacji na temat aktywności bezrobotnych oraz aktywizacja zawodowa dłużników
alimentacyjnych.
●Zakład Ubezpieczeń Społecznych- współpraca w zakresie ustalenia uprawnień do składki na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
●Powiatowy zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności-kierowanie podopiecznych
niepełnosprawnych do Zespołu w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności.
●Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
u osób ubiegających się o świadczenia rentowe ,bądź zalegających z opłatami składek.
●Szkoły-współpraca z pedagogami, podejmowanie wspólnych działań w rodzinach
dysfunkcyjnych, wymiana informacji o trudnej sytuacji uczniów i potrzebie dożywiania w
szkole,
●PKPS-zapewnienie usług opiekuńczych.
●Urząd Skarbowy- współpraca w zakresie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych i alimentacyjnych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kierownik GOPS składa Radzie Gminy coroczne
sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy
społecznej.
Kierunki działań wynikające z diagnozy i analizy problemów społecznych:
●zwiększenie bezpłatnego dostępu mieszkańców gminy do poradnictwa specjalistycznegozatrudnienie psychologa,
●realizacja ustawy o pieczy zastępczej-zatrudnienie na etat w Ośrodku asystenta rodziny,
zapewnienie środków na jego zatrudnienie. W 2017 roku weszła w życie kolejna ustawa
”Za życiem”, która bezwarunkowo nakazuje zatrudnienie asystenta rodziny.
●utworzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą
Nowe zadania i zmieniające się regulacje prawne są dla wszystkich pracowników dużym
wyzwaniem. Ciągła nowelizacja ustaw nie stanowi stabilnej podstawy prawnej utrudniając
jednocześnie należyte wykonywanie zadań.
Wdrażając zadania ośrodek napotyka często na bariery finansowe i organizacyjne. Zbyt niskie
ustawowe kwoty na koszty obsługi nowych zadań powodują, że środki z budżetu państwa nie
wystarczają na zabezpieczenie płac i pracujący przy nich pracownicy muszą być opłacani ze
środków własnych ośrodka.
W celu uzyskania

informacji na temat ustaw realizowanych w GOPS lub zgłoszenia

indywidualnych spraw dotyczących pomocy potrzebującym mieszkańcom. Kierownik GOPS
zaprasza do współpracy godzinach pracy ośrodka - informacja stanowi załącznik do protokołu.
Pan Radny Waldemar Pitycz zapytał czy pracownik GOPS może jednocześnie pełnić funkcję
asystenta rodziny?
Pani kierownik odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, asystent musi zostać zatrudniony
odrębnie.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Kierownik za przedstawienie sprawozdania oraz za
zaangażowanie w wykonywana pracę.
Ad.10. Informacja z działalności z Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowosiółkach za
rok 2016.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Dyrektor o przedstawienie informacji.
Pani Edyta Wasylewicz przedstawiła zebranym informacje o działalności Środowiskowego
Domu Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki. Jest to ośrodek wsparcia
dziennego, przeznaczony dla 35 osób. Oparcie znaleźć mogą osoby z upośledzeniem
umysłowym – typ B oraz osoby wykazujące inne zaburzenia czynności psychicznych typ C.
Dom działa od drugiego grudnia 2013 roku i jest pierwszą tego typu placówką na terenie
Gminy Baligród.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 35 osób.
Z proponowanych usług skorzystali wszyscy skierowani do ŚDS.
Usługi w ŚDS Nowosiółki prowadzone są zarówno w formie zajęć indywidualnych jak
i grupowych.
Forma indywidualna, polegająca na określeniu poziomu funkcjonowania psychofizycznego,
dostosowaniu zadań do możliwości uczestnika, stopniowaniu tempa pracy (nauki),
kształtowaniu nawyku obowiązkowości i wzmocnieniach pozytywnych.
Forma grupowa, polegającą na kształtowaniu umiejętności pracy zespołowej (podziału pracy
i ról oraz wzajemną pomoc).
W formie zajęć indywidualnych prowadzone jest w szczególności:
1. Poradnictwo Psychologiczne.
2. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
Zaś w formie zajęć grupowych:
1. Terapia zajęciowa.
2. Treningi.
Ponadto prowadzona jest nauka języka angielskiego.
Głównym celem działania Ośrodka jest stałe poprawianie funkcjonowania osób, przy
jednoczesnym umożliwieniu im pozostawania w naturalnym środowisku społecznym.
Realizacja przyjętych założeń programowych odbywała się poprzez prowadzenie różnorodnych
form aktywizacji kondycji psychofizycznej.
W przeciągu całego roku Zespół Wspierająco–Aktywizujący starał się zachęcić do udziału
w zajęciach wszystkich uczestników ŚDS. Oferta Domu opierała się na działaniach
długoterminowych a formy pomocy dostosowane były do indywidualnych potrzeb
i możliwości każdej z osób uczestniczących w zajęciach. Każdy uczestnik rozwijał się we
własnym tempie, bez presji czasu.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gminie Baligród w miejscowości Nowosiółki w okresie
sprawozdawczym, zadania realizował zgodnie z planem i określonymi celami. Wykonywał je
zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawą o pomocy społecznej.
Zaplanowane zajęcia oraz praca z uczestnikiem dały efekt zadowalający. Dzięki

prowadzonej

terapii zostają wyrównywane deficyty rozwojowe, uczestnicy nabyli wiele umiejętności,
pozwalających im brać czynny udział w życiu społecznym, zarówno w placówce, jak i poza
nią. Stali się otwarci na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, zmieniają się ich zachowania

na bardziej efektywne społecznie, stają się bardziej samodzielni, pozbywają się zahamowań
w komunikowaniu się z osobami odwiedzającymi nasz Ośrodek.
Uczestnicy, jak i ich rodziny otrzymują pomoc i wsparcie również w zakresie rozwiązywania
ich problemów występujących w życiu rodzinnym – pomocą służą psycholog, terapeuci oraz
dyrektor. Dzięki wyjazdom oświatowo –kulturalnym uczestnicy poznają

nowe miejsca,

zaspokajają swoją ciekawość świata. Integrują się ze społeczeństwem, wzmacniają samoocenę i
poczucie własnej wartości. Wsparcie sponsorów umożliwiło zorganizowanie Ścieżki Zdrowia,
Dnia Kobiet, Spotkania Wigilijnego, Dnia Dziecka i Matki, Balu Walentynkowego, Mikołajek,
zabaw, przedstawień, zajęć artreterapeutycznych, wyjazdów itp. Pomogliśmy Stowarzyszeniu
Nasze Dzieci w uzyskaniu darowizny na bieżące potrzeby, wspomogliśmy GOK w organizacji
Dnia Seniora. Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe umożliwiły uczestnikom utrzymanie lub
poprawę kondycji, sprawności ruchowej, manualnej, wzmocnienie mięśni. Działania personelu
zacieśniły relacje z rodzicami, którzy wyrazili pozytywne opinie nt. funkcjonowania placówki
w ankietach przeprowadzonych pod koniec roku sprawozdawczego oraz na cyklicznych
spotkaniach personelu z rodzicami.
W naszej placówce funkcjonuje samorząd uczestników, w którego skład wchodzą
przewodniczący, zastępca oraz 2 członków. Kadencja samorządu trwa 1 rok.
Nastąpił wzrost zainteresowania środowiska lokalnego naszą

działalnością – informacja

stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor za przedstawienie informacji jak i również
za zaangażowanie oraz poświęcanie się, którego wymaga ta praca.
Pan Zdzisław Bober sołtys wsi Nowosiółki podziękował Pani Dyrektor za bardzo dobre
wykonywanie tak ciężkiej pracy, za zaangażowanie i profesjonalizm.
Ad.11. Informacja z działalności Centrum Informacji, Turystyki i Sportu oraz Gminnego
Ośrodka Kultury w Baligrodzie za rok 2016.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Dyrektora o przedstawienie informacji.
Pan Dyrektor Krzysztof Chytła zapoznał zebranych z działalnością za ostatni rok:
1. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji przewidzianej dla CKTiS oraz GOK
w Baligrodzie.
2. Gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę
Baligród.
3. Przygotowywanie i zamieszczanie bieżących wydarzeń i informacji na gminnej stronie
internetowej.
4. Sporządzanie

artykułów

do

prasy

opisujących

aktualne

wydarzenia

w gminie, wykonywanie zdjęć.
5. Organizacja i udział w imprezach i wydarzeniach kulturalnych w gminie Baligród:

- „Jasełka”
- Zabawa mikołajkowa dla dzieci
- Zabawa karnawałowa dla dzieci
- Dzień Babci i Dziadka
- „Kiermasz kwiatów” w Zahoczewiu
- Współorganizacja „Dnia Dziecka” w niepublicznych szkołach na terenie gminy
- „Gminny Dzień Seniora"
- Święto patrona szkoły w Mchawie – Festyn rodzinny
- „Otwarcie Bieszczadzkiego Lata w Baligrodzie”
- „Karpacki Jarmark w Baligrodzie"
- „Zakończenie Lata w Gminie Baligród”, Festyn w Nowosiółkach
- Organizacja zajęć i konkursów w okresie ferii zimowych.
- Współorganizacja zabawy „Sylwestrowej” dla mieszkańców gminy w miejscowości
Zahoczewie.
6. Współpraca z amatorskim „Teatrem wielu pokoleń” z gminy Baligród
7. Organizacja i udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
8. Współorganizacja wycieczki dla młodzieży do Sandomierza i Wrocławia (klub 4H)
9. Organizacja „Międzyszkolnych zawodów wędkarskich” dla dzieci i młodzieży szkół
gimnazjalnych i podstawowych.
10. Współorganizacja wystawy grafiki i rysunku Anny Zachary w cerkwi w Baligrodzie
11. Współorganizacja wyścigów rowerów górskich w Bystrem.
12. Współorganizacja „Wieczornicy” z okazji Dnia Niepodległości.
13. Organizacja prób i wyjazdów z kapelą „Balowie” na imprezy kulturalne.
14. Współpraca z placówkami szkolnymi, kołami gospodyń wiejskich, instytucjami,
stowarzyszeniem - przygotowuje i drukuje plakaty, dyplomy i zaproszenia na imprezy
okolicznościowe

i wydarzenia kulturalne.

15. Współpraca z klubem 4H.
16. Współpraca z Bieszczadzkim Forum Europejskim w Lesku i LGD „Nasze Bieszczady”.
17. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wydarzeń kulturalnych:
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
- Fundacja Bieszczadzka w Ustrzykach Dolnych
- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
18. Pozyskiwanie środków poprzez wynajem mobilnej sceny, sali GOK-u i świetlic
wiejskich.

19. Prowadzenie gminnej ewidencji bazy noclegowej.
20. Promowanie obiektów prowadzących usługi noclegowe i działalność z zakresu
agroturystyki (np. udzielanie informacji o wolnych miejscach noclegowych)
21. Promowanie lokalnych twórców.
22. Organizacja spotkania kół gospodyń wiejskich z redaktorami „Nowin” w celu prezentacji
potraw

kulinarnych,

które

zaowocowało

promocją

(

KGW

i

gminy)

w książce pt. „Kulinarne wędrówki Podkarpacia”
23. Praca w terenie - przegląd gminnych ścieżek spacerowych, wykonywanie zdjęć,
sprawdzanie stanu obiektów i miejsc odwiedzanych przez turystów.
24. Bieżąca obsługa petentów, udostępnianie posiadanych opracowań studentom, uczniom i
osobom zainteresowanym, odpowiedzi na zapytania kierowane listownie oraz drogą
elektroniczną, odpowiedzi na ankiety dotyczące turystyki w gminie Baligród.
25. Dystrybucja wydawnictw i materiałów promujących gminę Baligród.
26. Nadzór nad świetlicami wiejskimi, koordynowanie drobnych napraw przy budynkach,
przeglądów kominiarskich, P/Poż, elektrycznych, gazowych.
27. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Baligród.
Przygotowano plan imprez kulturalnych w Gminie Baligród w roku 2017:
- 7 maj Kiermasz kwiatowy w Zahoczewiu
- 18 maj – Gminny Dzień Seniora
- 4 czerwiec – Święto patrona szkoły w Mchawie – Festyn rodzinny
- 5 –6 sierpień – Karpacki Jarmark w Baligrodzie
- 13 sierpień – Zakończenie lata – Festyn rodzinny w Nowosiółkch
- 8 – 10 wrzesień – Wyścigi rowerów górskich
1. Przygotowanie i udział w imprezach kulturalnych.
2. Rozpowszechnianie informacji o terminach imprez i wydarzeń kulturalnych w gminie.
3. Współpraca Policją w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy i podczas
imprez gminnych.
4. Współpraca z Nadleśnictwem Baligród w celu organizacji imprez i wystaw.
5. Współpraca z amatorskim „Teatrem wielu pokoleń” z gminy Baligród w celu
poszerzenia oferty kulturalnej gminy.

6. Współpraca z rękodzielnikami z gminy – organizacja wystaw ich wyrobów
7. Współpraca z kołami gospodyń wiejskich w celu rozpowszechniania dorobku
kulinarnego naszego regionu.
8. Reklama walorów turystycznych gminy Baligród w prasie i Internecie - aktualizacja
gminnej strony internetowej, udzielanie informacji, przygotowywanie artykułów i zdjęć
do prasy.
9. Przygotowanie informacji i współpraca przy aktualizacji mapy gminy Baligród.
10. Opracowanie informacji do folderu „Podkarpackie ulubione miejsca”
11. Przegląd gminnych ścieżek spacerowych w zakresie oznakowania i stanu nawierzchni.
12. Dystrybucja wydawnictw i materiałów promujących gminę Baligród.
13. Promowanie i informowanie o miejscach noclegowych na terenie gminy Baligród –
wg gminnej ewidencji obiektów świadczących usługi noclegowe, na terenie gminy
funkcjonuje 1047 miejsc noclegowych (stan na 20.03.2017 r.). Usługi te świadczone są
w

gospodarstwach

agroturystycznych,

domkach

letniskowych,

schroniskach

młodzieżowych oraz w Ośrodkach Wypoczynkowych.

Obiekt
Gospodarstwa Agroturystyczne

Liczba
obiektów

Liczba miejsc

47

349

Domki Letniskowe i IN

18
właścicieli

297

Ośrodki Wypoczynkowe

3

311

Schroniska

2

90

70

1047

RAZEM

Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie informacji oraz za zaangażowanie.
Przewodniczący rady zapytał o stan ścieżek oraz ich oznakowanie?
Pan Dyrektor odpowiedział, że w niedługim czasie
oznakowania. Przycinane będą gałęzie i koszona trawa.

będą

sprawdzane i uzupełniane

Pan Sołtys wsi Nowosiółki podziękował panu dyrektorowi za dobrze wykonywaną swoją
pracę.
Wspomniał również o ławkach wykonanych do wiaty w Nowosiółkach, podziękował całej
Radzie za przekazanie drewna na ten cel.
Poruszył również temat imprezy, która ma się odbyć w miejscowości Nowosiółki w miesiącu
sierpniu, chciałby aby ona została zorganizowana na większą skalę np. w formie gminnych
dożynek, poświęcenie kwiatów i owoców. Zaprosić więcej gości, zaprezentować naszą
gminę. Zwraca się prośbą do Pana Wójta i Pana Dyrektora GOK-u o zabezpieczenie
finansowe.
Prosi również o uporządkowanie placu po kiosku Pana Łaniaka, należałoby tam przywieźć
kruszywa i utwardzić to miejsce.
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że wspomogą organizacje tej imprezy na tyle, ile
będzie gminę stać finansowo.
Pani Radna Krystyna Pięta poprosiła Pana Dyrektora aby postarał się zachęcić do działania
Koło Gospodyń Wiejskich w Baligrodzie.
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał Dyrektora czy ma w planie wpisane jakieś uroczystości
rocznicowe?
Pan Dyrektor odpowiedział że jak co roku odbędzie się Wieczornica z okazji 11 listopada
wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum z Mchawy. W tym roku chciałby zorganizować
uroczystości z okazji dnia 3 Maja oraz gminny turniej piłki siatkowej z młodzieżą z terenu
całej naszej gminy.

Ad.12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) zmian w budżecie gminy na rok 2017
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia.
Pani Urszula Różycka Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu, które
zaproponowała w projekcie uchwały. Zaproponowała zwiększenie dochodów budżetowych
o kwotę 4.000 zł. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 323.452,12 zł i proponuje się
wprowadzić wolne środki czyli tzw. nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 319.452.12 zł.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad
podjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało na 14 radnych , jeden Radny się wstrzymał, uchwała została przyjęta
większością głosów.
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baligród na lata 2017-2027.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia.
Pani Skarbnik powiedziała, że program został uaktualniony dochody i wydatki, została
wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad
podjęciem powyższej uchwały.

Za przyjęciem głosowało na 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

c) Przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Baligród na lata 2016-2023”.
Przewodniczący Rady wspomniał, że program prezentowali Państwo z Krakowa z Instytutu
Doradztwa Europejskiego. Jak wcześniej było mówione cała dokumentacja do wniosku jest
przygotowana, jesteśmy dobrej myśli , że w niedługim czasie będzie to realizowane.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad podjęciem
powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych - 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
d) określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej,
dla której organem prowadzącym jest Gmina Baligród, ustalenia liczby punktów
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Przewodniczący Rady przypomniał, że jest to pierwsza uchwała, która została dodatkowo
wprowadzona do programu, poprosił Pana Wójta o wyjaśnienia.
Pan Wójt Robert Stępień powiedział, że w związku z tym, że nie posiadaliśmy tego typu
uchwały, która regulowałaby te kwestie, Pan Dyrektor Wandycz przygotował taki projekt.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad podjęciem
powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych - 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
e) uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej dla której Gmina Baligród jest organem
prowadzącym, ustalenia liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.
Przewodniczący Rady wspomniał, że projekt tej uchwały jest taki sam jak powyższy tylko
dotyczy rekrutacji do publicznego oddziału przedszkolnego.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad podjęciem
powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych - 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 13. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Radny Mariusz Hebda poruszył temat karetek ponieważ jest członkiem Rady Społecznej
i czuje się w takim obowiązku, zapadła decyzja o zabraniu karetek z terenu powiatu leskiego.
Zostaje utworzony w Sanoku Bieszczadzki Oddział Pogotowia Ratunkowego w Sanoku.
Pani Wojewoda planuje aby zabrać karetkę z lekarzem czyli typu „S” z Powiatu Leskiego
oraz taką samą z Powiatu Bieszczadzkiego do tworzonego Oddziału Ratunkowego w Sanoku.
W zamian tych dwóch będzie ustawiona jedna karetka na terenie Olszanicy. My jako
Baligród będziemy w bardzo złej sytuacji, ponieważ Gmina Cisna posiada karetkę typu „P”,
Gmina Solina również posiada karetkę typu „P”, Lesko posiada karetkę typu „P” są to karetki
podstawowe z ratownikami bez lekarza. Dlatego jest apel do wszystkich aby zrobić listę z
podpisami osób, które są przeciwne zabraniu tych karetek. Głównym powodem zabrania tych
karetek jest to, że według wyliczeń statystycznych to na terenie naszego powiatu karetka z
lekarzem wyjeżdżała 0,7 razy na dzień. Nawet niepełny raz dziennie.

Więc stwierdzono że jest nam niepotrzebna karetka z lekarzem. Należy rozdać
podpisów sołtysom i złożyć je w sekretariacie urzędu.

listy do

Pan Wójt powiedział, że dostali Wójtowie zaproszenia na spotkanie z Panią Wojewodą, które
odbędzie się w przyszłym tygodniu, będziemy bronić karetek.
Pani Radna Krystyna Pięta wyjaśnia dlaczego jest taka mała ilość wyjazdów karetki
z lekarzem, ponieważ dyspozytorka decyduje o tym i kieruje karetki z ratownikami a nie
z lekarzem. Wiele razy są takie sytuacje spowodowane oszczędnościami a później statystyka
wygląda tak.
Przewodniczący Rady powiedział, że listy do podpisów otrzymali wszyscy sołtysi, zbierane
są w ośrodku zdrowia, w sekretariacie urzędu. Jest tylko prośbą aby jak najwięcej i jak
najszybciej zebrać je.
Powiedział również, że w ostatnich dwóch tygodniach odbyły się zebrania wiejskie we
wszystkich miejscowościach, w których uczestniczył wraz z Panem Wójtem, podziękował
wszystkim sołtysom za pomoc w zorganizowaniu tych zebrań, poprosił o przekazanie
podziękowań wszystkim mieszkańcom za udział w zebraniach.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że zebrania wiejskie organizują sołtysi, tak mówi
statut.
Druga sprawa to zapytał na jakim etapie jest uchwała intencyjna w sprawie drogi na cmentarz.
Kolejna sprawa to na ostatniej sesji złożył skargę, że nie otrzymał danych, o które się zwracał
od Pana Dyrektora GZOPO, pewne dane otrzymał ale nie wszystkie więc ponawia skargę.
Pani Wołoszyn wyjaśnia, że Pan Dyrektor przekazywał odpowiedź na pytania Pana Radnego,
osobiście przekazywała przez kierowcę kopertę z dokumentacją od Pana Wandycza, nie miała
informacji, że odpowiedź była niekompletna.
Pan Pankiewicz zapytał również o działkę, która była wykupywana przez gminę na drogę
dojazdową do działki sprzedanej przez gminę, nie posiada wiedzy na ten temat oraz dane
odnośnie dotacji, Pan Dyrektor kontaktował się telefonicznie i wie o co chodzi.
Pani Radna Krystyna Pięta w ramach informacji powiedziała, że Pani Hajnus, która u nas
chciała otwierać gabinet lekarski, otworzyła go w Cisnej a aktualnie już tego gabinetu nie ma.
Powodem likwidacji gabinetu były liczne skargi do Funduszu i do Urzędu Gminy na jego
działalność. Urząd wymówił Pani Hajnus umowę najmu pomieszczenia. Od 1 marca br. tą
praktykę lekarską przejął SP ZOZ Lesko i dojeżdża tam lekarz trzy raz w tygodniu. A Pani
Hajnus okazała się osoba niekompetentną, zalegała z opłatami za badania, za rentgeny, za
płace pracownikom i już są sprawy w sądzie. Fundusz też nie przedłużył z nią kontraktu na ten
rok.
Ad.14. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
zgłoszonych wniosków.
Radny Waldemar Pitycz odczytał wniosek , który zgłosił sołtys wsi Nowosiółki
1. wykonać prace związane z utwardzeniem placu po byłym kiosku w Nowosiółkach.
Przewodniczący Rady powiedział, że temat ten był poruszany na zebraniu wiejskim
i uważa, że nie powinien być tutaj stawiany jako wniosek.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem powyższego wniosku.
Za przyjęciem wniosków głosowało 1 radny, przeciw 14 radnych, wniosek został odrzucony
większością głosów.
Pan Wójt z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył wszystkim życzenia
świąteczne, do których dołączyli się Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący.
Pani Halina Kowalska sołtys wsi Cisowiec podziękowała Panu Wójtowi za szybką interwencję
w sprawie drzewa, które zagrażało złamaniem i niebezpieczeństwem dla ludzi.
Ad. 15. Zakończenie Obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął o godz. 2010 obrady
XXVI sesji Rady Gminy Baligród.
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