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Protokół Nr XVIII.2017
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 14 lipca 2017 r.

Ad. 1. Otwarcia sesji o godz. 1600 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród- Zbigniew
Bończak, który przywitał zebranych oraz osoby zaproszone.
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.
Przewodniczący Rady złożył kondolencje oraz wyrazy współczucia Panu Zdzisławowi
Bobrowi z powodu śmierci taty.
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad?
Pan Wójt powiedział, że wpłynęły do urzędu dwa pisma z Urzędu Marszałkowskiego z datą
7 lipca 2017 r. czyli po tym jak zostały wysłane do Państwa materiały na sesję, w sprawie
uzgodnienia projektu uchwały, dlatego zaproponuje aby w punkcie 8 dodać ppkt.e)
i wprowadzić projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/991/14 z dnia 23
czerwca 2014 r. w sprawie Ciśniańsko- Wetlińskiego Parku Krajobrazowego oraz dodać ppkt.f)
i wprowadzić projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/998/14 z dnia 23
czerwca 2104 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zaproponowanej zmiany czyli
w pkt.8 dodać ppkt.e)- na 14 obecnych radnych, 14 głosowało za wprowadzeniem powyższej
uchwały, zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zaproponowanej drugiej
zmiany czyli w pkt.8 wprowadzić ppk. f) - na 14 obecnych radnych, 14 głosowało za
wprowadzeniem powyższej uchwały, zmiana została przyjęta jednogłośnie.
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 14 radnych. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2017 r.
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 14 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radna Krystyna Hetnał - przewodnicząca
- Radny – Zdzisław Jarema - członek
- Radny – Leszek Korab- członek
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 Wójt Robert Stępień przedstawił sprawozdanie informując, że drugiego czerwca br.
uczestniczył w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie, ósmego czerwca
spotkał się z Panią Wojewodą Ewą Leniart, rozmawiali o problemach naszej gminy.
12 czerwca br. spotkał się z mieszkańcami Wspólnoty „Krywe” odnośnie regulacji drogi
dojazdowej, czekamy na decyzję Wspólnoty. 13 czerwca br. uczestniczył w spotkaniu
Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Birczy, 19 czerwca br. spotkał się z Panem płk
Brzezińskim – ochrona terytorialna kraju i Komendantem Wojewódzkim Policji
w Rzeszowie. 20 czerwca br. odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania w Lesku
w związku z złożonymi projektami, w tym też dniu został rozstrzygnięty konkurs na Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Baligrodzie. 21 czerwca odbyło się spotkanie w Urzędzie
Marszałkowskim w Rzeszowie w sprawie EPułap-u, w tym też dniu spotkał się
z przedstawicielami Instytutu Doradztwa Europejskiego w sprawie konsultacji naszego
projektu rewitalizacji. 22 czerwca br. w Ośrodku Bystrem konwent kierowników jednostek
komunalnych Województwa Podkarpackiego . W tym samym dniu spotkał się z dyrektorem
ZBD Bieszczady z Ustrzyk w sprawie pomocy w naprawie naszych dróg. 5 lipca br.
uczestniczyli z Panem Przewodniczącym Rady w pogrzebie męża Pani Wojewody,
13 lipca br. spotkał się z przedstawicielami firmy, która być może będzie nam pomagać
w uzdatnianiu wody, oraz pomoże nam w zagospodarowaniu osadu. W tym czasie odbyło się
również spotkanie ze stroną Słowacką, która naciska na uruchomienie przejścia granicznego
w Roztokach Górnych. Partnerem Starosty Ulicia jest Powiat Leski, kolejne spotkanie
odbędzie się w najbliższym czasie gdzie zapadną decyzje. Byłoby to najbliższe połączenie ze
Słowacją.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi.
Ad.7. Informacja w sprawie zmian do „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Baligród
na lata 2016-2023”
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wacława Klepackiego Dyrektora Instytutu Doradztwa
Europejskiego w Krakowie o wyjaśnienia.
Pan Dyrektor poinformował zebranych, że zostały przysłane poprawki do naszego Programu
Rewitalizacji. Osoby, które pracowały nad ustawą rewitalizacji zaplanowały sporządzanie do
programu badań różnych wskaźników aby uwzględnić tereny gdzie jest najgorzej i tam są
przewidywane inwestycje. Jest to bardzo dobry sposób do robienia rewitalizacji w bardzo

dużych miastach. Osoba, która sprawdzała nasz program stwierdziła, że powinno być tu ujęte
procentowo w jakiej miejscowości co się dzieje. Wyjaśnienia zostały sporządzone i nasze
argumenty przejęte. Problemem było jak zrobić wskaźnik, miernik czy jesteście państwo
zadowoleni. Musimy się odnosić do wskaźników województwa, które są różne. W gminie
takie wskaźniki nie za bardzo występują. Należy te wskaźniki dobrać. Wspólnie z Panem
Wójtem zostaną zawiezione wyjaśnienia.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Dyrektorowi za udzielenie wyjaśnień.
Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) zmieniająca uchwałę w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Baligród
na lata 2016-2023”
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad
podjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
b) zmian w budżecie gminy na rok 2017 .
Przewodniczący Rady Zbigniew Bończak poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia do projektu
uchwały.
Pani Urszula Różycka Skarbnik Gminy powiedziała, że zwiększa się dochody budżetowe
i wydatki budżetowe o kwotę 515.140, 16 zł. z tego plan finansowy dochodów w dział 010
rozdział 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dotacja na drogi rolnicze w kwocie
37.000 zł. w dziale 600 transport i łączność rozdział 678 usuwanie skutków klęsk żywiołowych
na modernizacje drogi 200 tyś. zł. W dziale 801 rozdział 80195 pozostała działalność kwota
278. 140, 15 zł. są to dwa projekty jeden ze Szkoły Podstawowej drugi z Gimnazjum .
Zmiany w planie finansowym wydatków w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo rozdział 01042
wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 49.000 zł w tym jest 37.000 zł. na budowę
drogi z WZIR i 12.000 zł. środków własnych . W dziale 600 transport i łączność rozdział 616
drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych 10.000 zł na remont mostu w Zahoczewiu.
W dziale 678 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 200.000 zł. na
modernizację drogi koło Państwa Słowików. W dziale 710 działalność usługowa rozdział
71035 cmentarze jest to dotacja 10.000 zł. z Urzędu Wojewódzkiego zmniejszamy 10.000 zł.
na § 43 zakup usług pozostałych a zwiększamy na wynagrodzenia i pochodne na 411 – kwotę
1382.08 zł. na § 412 kwotę 197 zł., 417 – wynagrodzenia bezosobowe kwota 8 040 zł. , 4210zakup materiałów i wyposażenia 380,92 zł. W dziale 750 administracja publiczna pozostała
działalność kwota 6.900 zł. różne opłaty i składki, na składkę członkowską z LGD. W dziale
801 oświata i wychowanie 80101 szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych są to dodatkowe prace na szkole kwota 49.000 zł. W rozdziale 80113 dowożenie
uczniów do szkół zwiększa się 11.230, 00 zł. zakup usług pozostałych i zwiększamy na
zatrudnienie dwóch osób z GZOPO, pozostała działalność kwota 2 78.140,16 zł. są to
rozpisane paragrafy na dwa projekty z Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. W rozdziale
85504-m wspieranie rodziny kwota 9.873 zł. Wynagrodzenie i pochodne na zatrudnienie
asystenta rodziny w GOPS. W dziele 921 rozdział 92109 – domy , ośrodki kultury i świetlice
i kluby- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3.000 zł.
W międzyczasie ŚDS w Nowosiółkach otrzymał dotację w wysokości 600 zł. z Nadleśnictwa
Lutowiska i prosi się o zwiększenie tutaj po stronie dochodowej i wydatkowej w dziale 852
rozdział 852 03.

Pani Radna Wałachowska zapytała o zatrudnienie osoby w GOPS?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że mamy obowiązek zatrudnić asystenta rodziny, wiec z naszej
strony należy zabezpieczyć 9.000 zł. i najprawdopodobniej będzie dotacja 7.000 zł. od
Wojewody.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
c) w sprawie określenia przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań
jednostki budżetowej – dotychczasowego Gimnazjum w Mchawie włączanego do
Szkoły Podstawowej w Baligrodzie.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o wyjaśnienia do projektu uchwały.
Pan Wójt Robert Stępień powiedział, że dostaliśmy 1 mil. zł. od Marszałka na szkołę,
zainwestowaliśmy 370.000 zł. środków własnych. Została całkowicie wykończona druga
kondygnacja szkoły a teraz należy ustalić od strony prawnej co zrobić z mieniem z gimnazjum
w Mchawie. Trzeba podjąć uchwałę w celu przejęcia tego mienia a następnie część
przydatnych rzeczy przekazać do szkoły Podstawowej w Baligrodzie a w pozostałe chcemy
przekazać Stowarzyszeniu w Mchawie, które nie dysponuje odpowiednią ilością ławek
i krzesełek. Należy to wszystko zinwentaryzować , co mają zrobić dyrektorzy , którzy
pełnią swoją funkcję do końca sierpnia br. Są przygotowane stosowne dokumenty aby ich
zobligować do tego. Dlatego też jest potrzebna ta uchwała.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad podjęciem
powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych - 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
d) ustanowienia pomników przyrody.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o wyjaśnienia stosowne do projektu uchwały.
Pan Wójt wyjaśnił, że powyższy projekt uchwały został sporządzony na wniosek Nadleśnictwa
Baligród, które na swoim terenie wyodrębniło drzewa zgodnie z załączoną listą, uzgodniło
wykaz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, jest taki wymóg i prosi się
o przegłosowanie tej uchwały.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad podjęciem
powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
e)

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmiany uchwały Nr XLVIII/991/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie CiśniańskoWetlińskiego Parku Krajobrazowego.

Pan Wójt przypomniał, że projekt tej uchwały został wprowadzony na podstawie pisma, które
otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w celu uzgodnienia projektu uchwały. Projekt
uchwały oraz mapkę otrzymaliśmy w załączeniu.

Przebieg trzech rzek: Wetlinki, Solinki i Osławy na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku
Krajobrazowego i na obszarze 100 m od brzegu tych rzek nie będzie można nic wybudować.
Część naszej Gminy leży na terenie parku, stąd uzgodnienia z naszą gminą.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały
przystąpił do głosowania nad podjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
f) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmiany uchwały Nr
XLVIII/998/14 z dnia 23 czerwca 2104 r. w sprawie
Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Pan Wójt informuje, że jest to druga uchwała do uzgodnień również na wniosek z Urzędu
Marszałkowskiego. I mówi ona o tym, że jeśli rolnik posiada grunt i na tym gruncie znajdują
się zakrzaczenia to 1 m od granicy musi je zostawić po to aby zwierzęta miały tam
przejściowe siedliska.
Pani Radna Henryka Wałachowska zapytała czy jest obowiązek podjęcia tej uchwały,
ponieważ ma wątpliwości co do tych zmian, zawarte w niej zakazy będą stwarzać problemy
naszym mieszkańcom.
Pan Radny Stanisław Piłat uważa, że należy wyrazić własne zdanie na ten temat.
Pan Wójt wyjaśnia, że według
z gminami.

przepisów

mają obowiązek przeprowadzić konsultacje

Przewodniczący Rady poprosił o konkretne wnioski.
Pan radny Mariusz Hebda powiedział, że został przedstawiony radzie projekt uchwały ale to
nie znaczy że wszyscy maja się z tym zgadzać. Zgłasza wniosek aby zgłosić uwagi do
powyższej uchwały, opinia Rady jest sprzeczna z uchwałą podjętą przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego i taką opinię należałoby odesłać.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 0 radnych, przeciw 13 radnych, wstrzymał się 1 radny.
Pan Wójt powiedział, że skoro Państwo Radni nie jesteście do końca przekonani w sprawie
projektu powyższej uchwały, macie prawo jej nie przyjąć.
Pan Radny Mariusz Hebda proponuje aby na kolejnej sesji uchylić również podjętą
uchwałę w sprawie Parku Ciśniańsko-Wetlińskiego.
Pan Zdzisław Bober sołtys wsi Nowosiółki zaproponował aby na bieżąco uchylić podjętą
wcześniej uchwałę, w związku z tym, że wcześniej radni nie mieli możliwości zapoznania się
z projektem.
Pan Zbigniew Bończak Przewodniczący Rady powiedział, że istnieje taka możliwość poprzez
zgłoszenie przez radnych takiego wniosku, przegłosowanie i na kolejnej sesji uchylenie.

Ad. 9. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję, pytania.
Pan Zdzisław Błaszków uczestnik sesji – od czterech lat właściciel nieruchomości
w miejscowości Stężnica zapytał czy istnieją plany na budowę wodociągu i kanalizacji
w kierunku Stężnicy.
Pan Wójt odpowiedział , że plany są w dalekiej przyszłości ale to jest inwestycja na bardzo
duże środki finansowe, których gmina nie posiada.
Przewodniczący Rady powiedział, że w naszej gminie nadwyżka budżetowa wynosi
19.000 zł. gdzie inne gminy mają o wiele większe.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o przekazanie 5 m3 drzewa do gminy oraz przetarcia
ich, tak aby w razie potrzeby posiadać na stanie deski do wykonywania prac bieżących.
Pan Wójt powiedział, że jest zamiar sprzedaży autobusów, którymi były dowożone dzieci do
szkół, jest zrobiona wycena jeden na kwotę 19.500 zł. oraz 13.500 zł. Proszę o zapisanie tego
jako wniosek oraz o przeprowadzenie głosowania czy Państwo Radni wyrażacie zgodę na
sprzedaż, jeśli tak to będzie ogłoszony przetarg.
W najbliższym czasie zostanie również ogłoszony przetarg na dalszy ciąg budowy świetlicy
w Mchawie.
Pan Radny Mariusz Hebda zapytał o kierowców autobusów.
Pan Wójt odpowiedział, że kierowcy autobusów zostają przejęci przez firmę która wygrała
przetarg na dowożenie dzieci. Mają pracę zagwarantowaną.
Pan Sołtys wsi Mchawa zgłosił, że w Mchawie została zniszczona droga koło Pana
Raszewskiego przez Nadleśnictwo i należałoby zwrócić się do nich o naprawę tej drogi.
Pan Wójt odpowiedział, że zostanie to sprawdzone oraz wystosowane pismo. Przypomniał
również o podpisanej umowie w 2014 r. z Nadleśnictwem, która w zamian za wkład do
remontu drogi gwarantuje korzystanie z wszystkich dróg gminnych, więc nie wiemy jaki
będzie tego skutek.
Pan Radny Jan Łyskanycz zapytał o wycinkę drzew koło cerkwi w związku z ulepszeniem
widoczności wyjazdu z ulicy 6-go Sierpnia na Bieszczadzką.
Pan Wójt odpowiedział, że w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody sprawa
została przekazana do RDOŚ w Rzeszowie. Osobiście jest za wycięciem tych lip ponieważ
znacznie poprawiłoby to bezpieczeństwo wyjazdu. Wniosek ten złożył Wojewódzki Zarząd
Dróg , jest tu obowiązek przekazania wniosku do RDOŚ.
Pani Radna Henryka Wałachowska zapytała Wójta o podpisanie umowy z firmą opróżniającą
szamba z posesji rolników.
Pan Wójt wyjaśnił, że nie jest to umowa na wywożenie szamb lecz zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej tego typu.

Pan Sekretarz Jerzy Habowski dodał, że Lasy Państwowe postawiły dwie ubikacje przewoźne
na Rabym. Toj-toje te wynajęli od tej firmy i ta firma, aby mogła opróżniać te ubikacje
musi posiadać tego typu zezwolenie. Zezwolenie to jest tylko po to, aby mogli opróżniać
swoje ubikacje.

Przewodniczący Rady zapytał Pana Ryszarda Owsianika Radnego Powiatu Leskiego o plany
na remonty i poprawę stanu dróg powiatowych, min. drogę w Kielczawie, skrzyżowanie
w Roztokach bardzo niebezpieczne a rowy zakrzaczone.
Pan Ryszard Owsianik odpowiedział, że owszem w Roztokach na skrzyżowaniu jest bardzo
niebezpiecznie, dodatkowo na działce prywatnej są posadzone drzewa, które również
ograniczają widoczność. Został zakupiony nowy monter, będą zaczynane remonty ale jest tylko
siedem osób, które tam pracują a do utrzymania jest 150 km. dróg powiatowych, więc w czasie
to wszystko potrwa. Są priorytety do zrobienia i w pierwszej kolejności to się wykonuje.
Osobiście złożył wniosek na sesji w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na most.
Potrzeby są w całym powiecie. Powiedział również, że trwa inwestycja przebudowy linii
energetycznej w Baligrodzie, znikną słupy i w związku z tym trwają różne dyskusje, że nie
będzie światła w Baligrodzie jest to nieprawda, światło będzie.
Pani Radna Krystyna Pięta zaproponowała aby ponownie wszcząć procedury odzyskania
podatku od Ośrodka Bystre, który normalnie funkcjonuje, przyjmuje gości a nie uiszcza opłat.
Pan Wójt odpowiedział, że starania trwają cały czas, ani na chwilę nie przerwano procedur, np.
w dniu dzisiejszym otrzymał pismo z Urzędu Skarbowego, w którym Naczelnik mówi, że
umarza postepowanie ponieważ firma, która była właścicielem nie dysponuje majątkiem.
Komornik obejrzał jedynie halę z wybitymi oknami. Informuje, że postepowanie jest cały czas
w toku, ciągle się odwołujemy od decyzji umarzającej postepowanie, zwracamy się do
wszystkich wyższych instancji z Ministrem na czele. Mają dwadzieścia milionów kredytu
i nie dysponują żadnym majątkiem. Wierzycieli jest ośmiu. Nikt nie jest w stanie
wyegzekwować od nich tych środków. Wszystkie poczynania nasze są konsultowane przez
prawnika i to co można zrobić, jest robione. Jest to kwota 200 tyś. zł. rocznie, wiele inwestycji
można byłoby zrobić.

Ad.10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
zgłoszonych wniosków.
Przewodnicząca Komisji odczytała wnioski :
- przeznaczyć 5 m3 drzewa z mienia gminnego na potrzeby gminy.
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie .
-wyrażenie zgody na sprzedaż autobusów szkolnych.
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 11. Zakończenie Obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął o godz. 1830
obrady XXVIII sesji Rady Gminy Baligród.

Protokołowała:
H. Wołoszyn

Przewodniczący Rady
Gminy Baligród
Zbigniew Bończak

