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Protokół Nr XXIX.2017
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 21 września 2017r.

Ad. 1. Otwarcia sesji o godz. 1600 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród- Zbigniew
Bończak, który przywitał zebranych.
Przewodniczący Rady złożył kondolencje Panu Sołtysowi Zygmuntowi Szybowskiemu
z powodu śmierci ojca.
Obecni na sesji Radni według listy obecności- 12 radnych.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową liczbę 15
radnych na sesji jest obecnych 12 Radnych, w związku z powyższym obrady sesji są
prawomocne.
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych dlaczego nie został przygotowany projekt
uchwały w sprawie wyrażenia negatywnej opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Negatywna uchwała

mogłaby zostać

podjęta

tylko w przypadku

kiedy

projekt

ten

naruszałby art.23 ust.3b ustawy o ochronie przyrody, który mówi, że rada gminy może
odmówić uzgodnienia projektu uchwały wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały
prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie obszar
chronionego krajobrazu ma

chronić.

W innym przypadku wyrażenie opinii negatywnej

byłoby bezzasadne.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad ?
Zmian nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem całego porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 Radnych. 1 Radny się wstrzymał Porządek
został przyjęty większością głosów.

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 11 Radnych. Jeden radny się wstrzymał. Protokół został
przyjęty większością głosów.

Ad. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radny Jan Łyskanycz– przewodniczący
- Radna Krystyna Kuzio
- Radny Marian Pankiewicz
Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał w powyższym składzie głosowało 12 radnych,
Komisja została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady przywitał Radnego Powiatu Leskiego Pana Ryszarda Owsianika.

Ad. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Pan Robert Stępień przedstawił sprawozdanie informując, że w dniu 16 lipca br. uczestniczył
w przysiędze wojskowej Żołnierzy Obrony Terytorialnej w Jarosławiu. 24 lipca br. spotkał się
z Panem Posłem Bibinetzem oraz z przedstawicielami instytutu Doradztwa Europejskiego
z Krakowa. 25 lipca br. pracowali z Dyrektorem GZOPO i Panią Piszko doradcą z zakresu
prawa oświatowego nad sprawami szkolnymi. 26 lipca br. odwiedził nas Pan Profesor Józef
Beluch, 29 lipca br. odbyły się Agrobieszczady w Lesku. Pierwszego sierpnia br. poprosił
o spotkanie Pan Prezes Pajda – kamieniołom Huczwice, rozmowy dotyczyły dalszego
eksploatowania kamieniołomu. 10 sierpnia br. uczestniczył w uroczystych obchodach święta
Wojska Polskiego w Sanoku, 23 sierpnia br. spotkał się z Panem

Słabikiem, rozmowy

dotyczyły zamiany dróg. 28 sierpnia br. uczestniczył w obradach Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Porządku Publicznego. 30 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie z Panem Słabikiem

w Krośnie. 31 sierpnia br. uczestniczył w posiedzeniu Rady LGD w Lesku, w tym samym dniu
spotkał się z Dyrektorem Zakładu Energetycznego Panem Gagatkiem w Sanoku, rozmowy
dotyczyły oświetlenia. 5 września br. spotkał się

z Panią

Wojewodą w Rzeszowie ,

rozmawiali o problemach naszej gminy. Również w tym dniu był na spotkaniu w Urzędzie
Marszałkowskim oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. 6 września br. odwiedził
naszą gminę Starosta Ulića (Słowacja) wraz z przedstawicielem lasów państwowych,
rozmowy dotyczyły drogi z Roztok Górnych w kierunku Słowacji. 7 września spotkał się z
Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligród Sarzyńską oraz Panem Krechlikiem
rozmawiali na temat projektu, który został złożony przez byłą dyrektor Alicję Leicht
Podstawowej. W tym samym dniu spotkał się z Dyrektorem Doradztwa Rolniczego z Leska.
11 września br. odbyło się zebranie wiejskie

w Mchawie, w którym Wójt uczestniczył. 12

września o spotkanie poprosił Pan Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Rzeszowie

Pan

Wdowik,

rozmowy

dotyczyły

Planu

Ochrony

Środowiska

–

przygotowywanego przez Firmę Kram-Eko. Od 13-15 września br. uczestniczył w Konferencji
w Mucznym na zaproszenie Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych . 19 września br.
Wójt uczestniczył w zebraniu wiejskim w Nowosiółkach.
/sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu – dokumentacja urzędowa/.
Przewodniczący Rady wspomniał również o wspólnym spotkaniu na otwarciu drugiej części
Szkoły Podstawowej w Baligrodzie, było to bardzo ważne wydarzenie dla nas wszystkich.
Ad.7. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Porządku Publicznego
odbytego w dniu 28.08.2017 r.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawozdania z posiedzenia Komisji Panią
Krystynę Pięta – Przewodniczącą Komisji.
Przewodnicząca poinformował zebranych, że w dniu 28 sierpnia br. odbyło się posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego. W posiedzeniu uczestniczyła
Komisja w pełnym składzie.
Na posiedzenie Komisji zaproszenie otrzymał Pan Wójt Robert Stępień, Dyrektor Gminnego
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Pan Wiesław Wandycz, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Baligrodzie Pani Dorota Sarzyńska, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w
Mchawie Jacek Krowicki.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył Pan Dyrektor Jacek Krowicki.
Na posiedzeniu omawiane były następujące tematy:
- Informacja Dyrektorów szkół w sprawie przygotowania do roku szkolnego 2017/2018.

Powyższą informacje przedstawiła Pani Dyrektor Dorota Sarzyńska.
- Ustalenia w sprawie obniżenia wymiaru godzin obowiązkowych dla Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Baligrodzie.

Na posiedzeniu Komisji wypracowano dwa wnioski:
1. Wyciągnąć konsekwencje wobec Dyrektora Gimnazjum za nieusprawiedliwioną
nieobecność na posiedzeniu Komisji.
2. Obniżyć wymiar godzin obowiązkowych dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Baligrodzie z 8 na 6.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Krystynie za przedstawienie sprawozdania.
Pan radny Marian Pankiewicz zapytał jakie były przesłanki do obniżenia wymiaru godzin dla
Pani Dyrektor Szkoły?
Pani Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że wynika to między innymi z tego, że Pani
Dyrektor nie ma swojego zastępcy i jest to ustawowo zagwarantowane.
Ad.8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o odczytanie uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Pani Skarbnik odczytała uchwałę z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Baligród informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2017 r. – opinia pozytywna - co stanowi załącznik do protokołu.
Pani Skarbnik wspomniała o tym, że wszyscy Radni

otrzymali informację o wykonaniu

budżetu za I półrocze 2017 r. , zapoznali się z nią i poprosiła o pytania jeśli takie są.
Pan Radny Mariusz Hebda zapytał o oświatę i wychowanie, planowane było 1.000.000 a
otrzymaliśmy tylko 300.000 zł.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na koniec czerwca otrzymaliśmy 300.000 zł. a teraz już jest
więcej.
Pan Radny Hebda zapytał również o środki pomocy społecznej na zasiłki oraz o środki na
usuwanie skutków klęsk powodziowych?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że te środki zostają przyznane według zapotrzebowania,
natomiast na usuwanie skutków klęsk nasze środki to 59.000 zł. oraz dotacja od Wojewody
200.000 zł.
Ad.9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchawie.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że pojawiła się możliwość otrzymania przez OSP w Mchawie
dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na remont budynku
oraz na zakup pilarki i radiotelefonu. Prezes OSP w Mchawie zwrócił się do Pana Wójta
z prośbą o dofinansowanie w kwocie 3.920 zł. a wówczas otrzymają z MSWiA 11.480,00 zł.
ogółem 15.400, 00 zł.
Przewodniczący

Rady

powiedział,

że

w

każdym

kolejnym

roku

postaramy

się

o dofinansowanie dla innej jednostki OSP. W ubiegłym roku otrzymało OSP Zahoczewie.
W związku z tym, że więcej pytań nie zgłoszono Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu
uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

b) zmian w budżecie gminy na rok 2017.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia.
Pani Urszula Różycka Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany zgodnie
z projektem uchwały.
Pan Jan Łyskanycz zapytał o przesunięcie środków z obsługi OZE?
Pan Wójt wyjaśnia, że pojawiła się możliwość uzyskania środków na klaster energetyczny,
przeprowadzano już rozmowy z zainteresowanymi przedsiębiorcami, miałoby to wyglądać tak,
że gmina na bazie kotłowni, która funkcjonuje obecnie w przedszkolu stworzyłaby kotłownię
ekologiczną na zrębki i pod energię. Zasiliłaby przede wszystkim budynki użyteczności
publicznej zaczynając od szkoły podstawowej poprzez ośrodek zdrowia, budynki komunalne,
stara szkoła, cerkiew, remiza, spółdzielnia mieszkaniowa. Jest też możliwość podciągnięcia
tego na ul. Balów do bloków i w drugą stronę do przedsiębiorców Pana Krajewskiego, Pana
Antosza, Kościół, oraz wspólnota na ul. K. Wielkiego. Jeżeli zostanie stworzony ten klaster to
Ministerstwo przydziela środki bez konkursu.
Pan Wójt wyjaśnił temat z OZE, które przesunęło nam się o przynajmniej 3 miesiące.
29 sierpnia br. Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs na wnioski parasolowe. Przeznaczył

na to 135 milionów zł. co oznaczałoby, że 14 wniosków dostanie dofinansowanych. W
międzyczasie Zarząd Województwa oświadczył, że w porozumieniu z Ministrem Finansów
pozyska 50 milionów z własnego budżetu i oznaczałoby to, że 19 projektów będzie
przeznaczone do realizacji i wczoraj ukazała się lista kolejnych pięciu. Oprócz tego Zarząd
Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia w budżecie 200 milionów i oznaczałoby to,
że kolejne 22 projekty będą ujęte do realizacji ale żeby przesunąć to potrzebują zgody Komisji
Europejskiej. Nie odpadliśmy, jesteśmy w grze i uważa, że warto troszeczkę poczekać. W
międzyczasie chcą zająć się klasterem energetycznym- energią cieplną. O realizacji OZE mówi
się w pierwszym kwartale 2018 r. Jeśli Państwo życzą sobie taką informacje na piśmie to
każdy może ją otrzymać.
Przewodniczący Rady poprosił pana Wójta o wyjaśnienie jeszcze dlaczego nasza Gmina
otrzymała miej punktów przy ocenie, aby rozwiać wątpliwości i różne nieciekawe dyskusje na
ten temat.
Pan Wójt wyjaśnia, że w momencie kiedy przystąpiliśmy do opracowania tego programu
Parasolowego z OZE rozdano mieszkańcom ankiety i uzbierało się około 350 ankiet na różne
dofinansowania. Poziom dofinansowania był ponad 4 miliony zł. Poinformował jakie
dofinasowania otrzymały sąsiednie gminy np. Gmina Cisna 1 milion zł. Gmina Solina
2 miliony zł. a my staramy się o ponad 4 miliony zł. Gdyśmy chcieli zrobić to tak, jak te
gminy to u nas trzeba byłoby wielu mieszkańcom odmówić. Ujęliśmy w programie tych
wszystkich mieszkańców, którzy wyrazili swoją chęć, nie można było komuś odmówić
ponieważ wszystkich mieszkańców traktuje jednakowo. W Gminach sąsiadujących z nami
chętnych byłoby więcej, ale przyjęto tam warunek wkładu własnego 30 % u nas jest 16 %. Do
30% wkładu własnego należy doliczyć jeszcze 8 % Vat a to wszystko ma wyjść z kieszeni
mieszkańca. Proszę policzyć jakie koszty poniosą mieszkańcy w tych gminach a jakie koszty
poniosą nasi mieszkańcy. Do tego tematu podeszliśmy bardzo rzetelnie z jak największą
korzyścią dla naszych mieszkańców. Nasz koszt wytworzenia jednego kw. jest w granicach
3.400 zł. , inne gminy zeszły do poniżej 2.000 zł. może się okazać tak jak już to było w innych
województwach, że ogłaszano 4 przetargi i żadna firma za te pieniądze nie chciała realizować
tego zadania. Całość projektu to jest gwarancja minimum 5 lat, chciałby aby ten sprzęt
posłużył naszym mieszkańcom zdecydowanie dłużej.
W związku z tym, że pytań nie zgłoszono Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu
uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych,1 radny wstrzymał się, uchwala została przyjęta
większością głosów.

Pan Radny Marian Pankiewicz uważa, że nad każdą zmianą powinno się głosować osobno a
później nad całością.
c) Określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Przewodniczący poprosił o wyjaśnienia do uchwały.
Pan Wójt powiedział, że wynika to z ustawy i należy to podjąć uchwałą.
Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do
głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baligród,
położonej w miejscowości Baligród.
Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienia.
Pan Wójt poinformował zebranych, że z wnioskiem wystąpił Pan Krajewski, analizowany był
na posiedzeniu komisji Rolnictwa jest to działka znajdująca się za bazą Pana Franciszka.
Chcemy wystawić ja na sprzedaż w formie przetargu.
Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.
e) wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baligród,
położonej w miejscowości Stężnica.
Pan Wójt powiedział, że przystąpiono do opracowania miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, są już wyznaczone, wydzielone działki, opisane nadane numery. W związku
z powyższym jeśli Państwo wyrazicie zgodę na dopuszczenie do sprzedaży to w dalszej
kolejności będzie wycena i ogłoszenie przetargu. Dotyczy to miejscowości Stężnica, dokładnie
wzdłuż drogi powiatowej po lewej stronie, jest tam teren gminny ponad 4 ha.
Pan Radny Mariusz Hebda zapytał jakie koszty ponieśliśmy za wytyczenie tych działek?

Pan Wójt odpowiedział, że ok. 16.000 zł. oraz 6.000 zł

rozpoznanie cenowe oraz Vat

do oszacowania wartości tych działek.
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał jak wygląda sprawa sprzedaży nieruchomości innych
na dzień dzisiejszy, czy jest zainteresowanie, co z budynkami w Bystrem?
Pan Wójt odpowiedział, że w Bystrem są jeszcze trzy zabudowania i działki do sprzedaży.
Ogłosiliśmy 8 września br. kolejny trzeci przetarg na sprzedaż tych trzech działek
w Bystrem. Natomiast co do innych działek nie ma zainteresowania, nie odpowiada cena, za
każdym ogłoszeniem przetargu cena spada.
Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.
f) zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia do projektu.
Pani Skarbnik powiedziała, że w uchwale budżetowej z dnia 28 marca br. był zapis, że
upoważnia się Wójta Gminy Baligród do zaliczania uzyskanych zwrotów wydatków
dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych
wydatków a teraz dodaje się - oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.
g) ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
prowadzonych przez Gminę Baligród.
Przewodniczący Rady przypomniał, że uzasadnienie do projektu tej uchwały każdy z radnych
otrzymał wraz z projektem, zapytał czy są pytania ?
W związku z tym, że pytań nie zgłoszono , Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały
przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan radny Mariusz Hebda zapytał w związku z tym, że mamy dużo działek przeznaczonych do
sprzedaży czy istnieje szansa, że będzie mniej drewna przeznaczonego do wycinki i sprzedaży?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeszcze nie ma sporządzonego planu budżetu na rok następny,
ale jest to uzależnione ile będzie w planie inwestycji, oraz ile zaplanujemy ze sprzedaży
działek.
Pan Wójt wyjaśnił, że wycinka w lesie jest wykonywana zgodnie z planem urządzania lasu .
Istniały wątpliwości, zostało to zgłoszone do prokuratury. Prokuratura odpowiedziała nam, że
jest wszystko w porządku.
Przewodniczący Rady przypomniał Sołtysom o składaniu wniosków do funduszu sołeckiego
do końca września oraz zgłaszaniu dróg do odśnieżania.
Zgłosił również wniosek o pozyskanie i przeznaczenie dodatkowo jeszcze 5 m3 drewna oraz
przetarcie na cele gminne.
Pan Wójt powiedział, że docierają do niego sygnały, że nie potrafimy wyegzekwować
zaległości od ORW Bystre w związku z powyższym przygotował informacje, o tym co zostało
zrobione i co robimy ciągle w tym kierunku aby odzyskać te środki - rozdano te informacje
każdemu z radnych.
Wszystko co możemy zrobić to jest robione po stronie stosownych organów włącznie
z organami ścigania z ustawy karnoskarbowej, czynności i działania podejmowane na nasz
wniosek, wszystko jest zapisane w księgach wieczystych, są wydruki i wszytko jest
zarejestrowane. To co mogliśmy zrobić, aby odzyskać te pieniądze w świetle prawa i środkami
prawnymi zrobiliśmy. Każdy wpis hipoteczny kosztuje nas 200 zł. ale w przypadku nie
wniesienia tej opłaty nie zostaniemy naniesieni na listę potencjalnych wierzycieli. Dziwnym
jest to, że w tym ośrodku jest prowadzona działalność gospodarcza i to całkiem sprawna, ale
jeżeli sąd wyznacza zarządcę tego ośrodka i w postanowieniu zaznacza, że nie ma on
obowiązku płacenia podatku na rzecz gminy to co można robić.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że pierwszy wpis do hipoteki został sporządzony przez nas w marcu
2015 r. do tego czasu zaległości ośrodka wynosiły 19.500 miliona zł. więc widać tutaj na
którym miejscu jesteśmy w kolejce od odzyskania zaległości.
Przewodniczący Rady powiedział, że jest to prawie 800.000 zł. zaległości dla gminy więc
proszę sobie pomyśleć co moglibyśmy zrobić za te pieniądze dla naszej całej gminy. Jaki
szczupły jest nasz budżet i musimy sobie z tym poradzić. Wspominał również, że
w poprzedniej kadencji nie borykali się z wydatkami na przedszkola, od początku tej kadencji
przedszkola działają i jak duże środki musimy przeznaczyć na ich działalność.

Pan Sołtys wsi Mchawa zwrócił uwagę na dożynki gminne, które odbyły się w Nowosiółkach,
podziękował Panu Wójtowi za zaangażowanie oraz Panu Dyrektorowi GOK. Była

Pani

Marszałek, przemawiała do społeczności ale przykro mu, że było tak mało radnych oraz
sołtysów. Bardzo serdecznie podziękował Panu Sołtysowi wsi Nowosiółki

Zdzisławowi

Bobrowi za tak mocne zaangażowanie w organizację tej imprezy.
Pan Sołtys Zdzisław Bober również podziękował Panu Wójtowi oraz wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób pomogli w organizacji tych dożynek.

Wszędzie

były

rozwieszone

plakaty, zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy. Również uważa, że warto podtrzymywać taką
tradycję organizowania dożynek.
Pan Radny Marian Pankiewicz w związku z tym, że nie był na ostatniej sesji zapytał o
budynek po Gimnazjum w Mchawie. Czy zostały poczynione jakieś kroki?
Pan Wójt odpowiada, że Stowarzyszenie przejęło 50% powierzchni tego budynku, kolejne
50% będzie chciało przejąć ponieważ ma w zamiarze utworzenie Szkolnego Schroniska. Pan
Dyrektor Krowicki sporządził inwentaryzację, pilotuje to Pani Skarbnik, wszystkie rzeczy,
które uznano, że będą potrzebne do użytkowania zostały przewiezione do szkoły podstawowej
w Baligrodzie. Rzeczy, które uznano, że się nie przydadzą zostały przekazane protokołem do
użytku Niepublicznej Szkoły w Mchawie. Nadmienia, że Szkoła Podstawowa w Baligrodzie
zostanie w najbliższym czasie doposażona nowym sprzętem, na który zostały złożone dwa
wnioski jeden przez Panią Alicję Leicht a drugi przez pana Jacka Krowickiego.
Pan Marian Pankiewicz dopytał czy została spisana umowa ze Stowarzyszeniem na
użytkowanie w 50% budynku? Jak wygląda sprawa kosztów ogrzewania?
Pan Wójt odpowiedział, że został sporządzony aneks, jest plan aby ograniczyć ogrzewanie
w pomieszczeniach, które nie będą używane. Stowarzyszenie mówi o przejęciu 100% budynku
do użytkowania.
Pan Marian Pankiewicz zapytał czy w przypadku utworzenia schroniska jest mowa
o wnoszeniu opłaty do gminy za dzierżawę pomieszczeń ?
Pan Wójt odpowiedział, że rozumie że ma to być na takich samych zasadach jak Schronisko
w Jabłonkach.

Pan Marian Pankiewicz zapytał jeszcze - jeśli pobieramy opłatę 50.000 zł. to na co
przeznaczamy te środki, budynek w Jabłonkach jest nasz czy wkładamy tam środki? Jeśli
pobieralibyśmy w Mchawie a nie widzi innego wyjścia to czy będziemy wkładać w budynek?
Jest to nasz budynek i nie jest powiedziane, że zawsze będzie tam schronisko. Czy Pan Wójt
widzi możliwość

zwolnienia z opłaty na rok lub dwa.,

i czy Pan uważa, że pieniądze

wpływające z wnoszonych opłat należy je inwestować w ten budynek.
Pan Wójt odpowiedział, że z doświadczenia wie, że jeśli są zwolnienia z opłaty w zamian za to
było rozszerzenie bazy noclegowej. Jest to oczywiście możliwe. Wnioskodawcą będzie
podmiot zainteresowany i wtedy będziemy wspólnie rozmawiać na ten temat.
O wszystkim będzie informował.
Pan Sołtys Pawłowski zgłasza, że przy drodze gminnej koło sklepu w Mchawie stoją stare
jesiony, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi zwłaszcza przy silnych wiatrach. Należałoby je
ściąć.
Pan Wójt poinformował zebranych, że w miesiącu lipcu br. wycinano uschłe drzewa w parku
w Baligrodzie na wycinkę których mieliśmy zgodę a konsekwencją tego były donosy, alarmy
i skargi na wykonawcę o jego braku profesjonalizmu. Jak można cokolwiek robić, kiedy
potencjalny człowiek , który chce pomóc gminie jest pod presją ludzi bardzo nieżyczliwych.
Pan Piotr Turkosz mieszkaniec Baligrodu zapytał o podjazd dla osób niepełnosprawnych do
Ośrodka Zdrowia w Baligrodzie.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że PFRON nie przewidywał środków na podjazdy do
ośrodków zdrowia. Zostało to ujęte do wniosku Rewitalizacji ale w międzyczasie popyta w
innych instytucjach, gdzie można byłoby uzyskać dofinansowanie na budowę takiego
podjazdu.
Ad.10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
zgłoszonych wniosków.
Przewodniczący Komisji Radny Jan Łyskanycz odczytał zgłoszony wniosek:
- pozyskać i przeznaczyć dodatkowo jeszcze 5 m3 drewna oraz przetrzeć na cele gminne.
Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.

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

