II.0002.30.2017

Protokół Nr XXX.2017
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 23 listopada 2017r.

Ad. 1. Otwarcia sesji o godz. 1600 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród- Zbigniew
Bończak, który przywitał zebranych.
Obecni na sesji Radni według listy obecności- 13 radnych.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową liczbę 15
Radnych na sesji jest obecnych 13 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 poinformował zebranych, że do naszego Urzędu wpłynęło pismo z Urzędu
Marszałkowskiego w sprawie kolejnych poprawek do programu dot. Ciśniańsko - Wetlińskigo
Parku Krajobrazowego, jest to kolejna opinia. Sejmik Województwa Podkarpackiego
podejmuje uchwałę a Państwo opiniujecie. Dotyczy to w przeważającej części rzeki Osława.
Proponuje aby wprowadzić do programu sesji w pkt.10, ppkt.i

- uchwałę

w sprawie

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany
uchwały Nr XLVIII/991/14 z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Ciśniańsko – Wetlińskiego
Parku Krajobrazowego.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zmian do porządku obrad.
Za przyjęciem zmian głosowało 13 radnych , zmiany zostały wprowadzone jednogłośnie.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za przyjęciem całego porządku obrad.
Za

przyjęciem

jednogłośnie.

porządku

obrad

głosowało 13 Radnych. Porządek został przyjęty

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 13 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radny Stanisław Piłat– przewodniczący
- Radna Krystyna Pięta
- Radny Andrzej Pięta
Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał w powyższym składzie głosowało 13 radnych,
Komisja została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania.
Pan Wójt powiedział, że 22 września br. uczestniczył w święcie budowlańców
w miejscowości Smerek, 27 września br. została podpisana umowa powodziowa u Pani
Wojewody, 29 września br. spotkał się z Dyrektorem Grabkiem z Zakładu Karnego.
Pierwszego października br. uczestniczył w rocznicy zburzenia Kościoła w Wołkowyji,
spowodowanego budową zapory w Solinie. 5 października br. odbyło się spotkanie
z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Lesku rozmowy dotyczyły zabezpieczenia
przeciwpożarowego oraz współpracy, w tym dniu odbyło się też w Lokalnej Grupie Działania
szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. 6 października br. spotkał się z Panią
Dyrektor Zagrobelną rozmowy dotyczyły współpracy oraz możliwości finansowania inwestycji
na terenie naszej gminy. 10 października odbyło się spotkanie z Panem Szymańskim jest to
wykonawca kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Baligrodzie, sprawa ta nie jest
zakończona. Pan Szymanski wygrał sprawę sądową o 285 tyś. zł. z podwykonawcą , złożył
odwołanie i uchyla się od naprawy naszego „Orlika”, dalsze kroki będziemy podejmować.
13 października br. spotkał się z firmą krakowską , która opracowuje nam OZE

oraz

Rewitalizację, 14 października br. otrzymał zaproszenie do Cisnej na konferencje „ Piękno
Bieszczad”. W tej konferencji uczestniczył m.in. Minister Szyszko, Pan Jerzy Kwieciński,
głównym tematem było planowanie strategii dla Karpat. 22 października br. został zaproszony
do Przemyśla na Panel Dyskusyjny o przyszłości Europy Środkowowschodniej, konferencja
z udziałem Słowaków, Węgrów oraz Ukraińców. 23 października br. spotkał się z Panem

Dyrektorem Wajsem i Panem Marszałkiem Romaniukiem w sprawie naszych projektów. 25
października br. z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligrodzie Dorotą Sarzyńską
pojechali na spotkanie w sprawie realizacji projektów szkoły podstawowej, uczestniczy tam
pięciu partnerów. 26 października br. kolejne spotkanie z Panem Marszałkiem Romaniukiem
w Urzędzie Marszałkowskim, 30 października br. spotkanie z Posłem Babinetzem. 8 listopada
odbyła się konferencja w Urzędzie Wojewódzkim – „Samorząd wobec zmian przepisów
ochrony danych osobowych”. 9 listopada br. odbyła się smutna uroczystość pożegnania Pani
Dyrektor Alicji Leicht. 13 listopada spotkał się z Panem Dyrektorem Nowocieniem w Urzędzie
Marszałkowskim w sprawie finansowania OZE. Tydzień wcześniej odbyło się spotkanie z
Komisją Europejską dot. środków w 225 mln. zł. w spr. OZE- wyznaczone zostały dwa
miesiące na podjęcie decyzji, potwierdził to Pan Marszałek Romaniuk w oficjalnym piśmie,
które otrzymaliśmy w urzędzie. W tym samym czasie spotkał się z Panem Dyrektorem
Surmaczem, który jest odpowiedzialny za drogi wojewódzkie, chodziło o chodniki wzdłuż
drogi wojewódzkiej w naszej gminie. 14 listopada br. podpisywał akt notarialny w Sanoku,
sprzedaliśmy jeden domek i działkę, 16 listopada br. odbył się „Kongres 590” w Jasionce. 20
listopada br. poprosił o spotkanie administrator Bystre Pan Ignacy Madej, Ośrodek „Bystre”
jest przeznaczony do sprzedaży na termin 12 grudnia br. W sprawie niepłacenia podatków
wysłał ogromną ilość pism oraz przeprowadził bardzo dużo rozmów. Ma nadzieje, że w końcu
podatki te zaczną do gminy spływać. Wczoraj odbyło się spotkanie w sprawie transportu
publicznego na terenie powiatu, taka sama dyskusja odbyła się w dniu dzisiejszym na
konwencie Wójtów. Bardzo poważnym tematem była również gospodarka odpadami, ponieważ
wszystkie gminy sygnalizują, że zwiększyła się bardzo ilość śmieci, te środki które
zaplanowaliśmy na 2017 rok nie wystarczą do końca roku. Kolejnym problemem jest ustawa,
która jak gdyby kończy funkcjonowanie zastępczych instalacji do sortowania śmieci a sprawa
dotyczy Ustrzyk. Tak się złożyło, że ustawa ta funkcjonuje już pół roku, w tym czasie
powinny być ogłoszone nabory

na programy z ochrony środowiska lub RPO na

dofinansowanie tego co w tej chwili mamy. Zostało 7 miesięcy do realizacji tej ustawy a
zmiana następuje z dniem 1 lipca 2018r. i my na terenie Bieszczadów nie jesteśmy
przygotowani do takiej gospodarki śmieciowej. Przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich jadą
do Krosna negocjować warunki.
Jeśli okaże się że będziemy musieli dostarczać odpady komunalne do Krosna, będzie się to
wiązało z podniesieniem opłat.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi za przedstawienie sprawozdania i przywitał
Pana Ryszarda Owsianika – Radnego Powiatowego, który przybył na posiedzenie.

Ad. 7. Sprawozdanie z posiedzenia

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku

Publicznego odbytego w dniu 12 października 2017r.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Krystynę Pięta Przewodniczącą Komisji o przedstawienie
sprawozdania .
Pani przewodnicząca powiedziała, że dniu 12 października br. odbyło się posiedzenie Komisji
na którym rozpatrywano głównie temat:
- ustosunkowanie się do zapadłego wyroku sądowego w stosunku do nauczyciela.
Po odczytaniu uzasadnienia do postanowienia sądowego przez Panią Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Baligrodzie , które nakazuje przywrócenie nauczyciela do pracy i płacy na
dotychczasowych warunkach z uwagi na naruszenie przepisów prawa przy wypowiadaniu
umowy o pracę
Wypracowano następujące wnioski:

- Uzupełnić etat Pana Krowickiego kółkami ( w związku z zabraniem 13 godzin matematyki
i przydzieleniem ich Pani Bożenie Osękowskiej).
- Wszcząć postepowanie dyscyplinarne – wyjaśniające w stosunku do osoby Pana Krowickiego
w związku z niewywiązaniem się z obowiązków Dyrektora Gimnazjum.
- udzielić pomocy finansowej Pani Alicji Leicht z zakładu pracy.
Pani Pięta poprosiła Pana Wójta o wyjaśnienia do drugiego wniosku.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bończak podziękował Pani Krystynie .
Pan Wójt Robert Stepień powiedział , że przy reformie oświatowej zdarzyło się tak , że
została pozbawiona pracy Pani Bożena Osękowska , w związku z tym, że się odwołała do Sądu
Pracy została przywrócona na stanowisko, sąd wskazał uchybienia byłego Dyrektora
Gimnazjum. 11 lipca w zawiązku z otrzymaniem dwóch dokumentów 4 lipca br. zarówno Pana
Dyrektora Krowickiego jak i Pani Dyrektor Leicht informujące go o tym, ze będą przebywać
na urlopach, wystosował pismo

do nich ze wskazaniem co należy zrobić w związku

zakończeniem kadencji dyrektorów , oraz z faktem, że włączyliśmy Gimnazjum w struktury
Szkoły Podstawowej. Zaprosiliśmy Pana Dyrektora Krowickiego na posiedzenie Komisji
Oświatowej w sierpniu. Pan Dyrektor napisał wyjaśnienie, że z powodu ważnych spraw
rodzinnych nie mógł uczestniczyć. W międzyczasie odszedł Pan Dyrektor GZOPO Wandycz .
Po połowie sierpnia br. dowiedział się o chorobie Pani Leicht, 16 sierpnia br. powierzył
obowiązki Dyrektora szkoły Pani Dorocie Sarzyńskiej. Wystosował kolejne pismo do Pana

Dyrektora Krowickiego o ustosunkowanie się do tego co otrzymał w piśmie w lipcu, i taką
odpowiedź otrzymał z datą 20 października. Dzięki Komisji, którą powołał z pracowników z
Gminy, oraz dzięki Pani Wołoszyn, która na prośbę jego zgodziła się pełnić

obowiązki

Dyrektora GZOPO, dzięki życzliwości nauczycieli zostały te wszystkie zaległe sprawy
załatwione. W tym czasie odeszło dwoje nauczycieli Śp. Alicja oraz Pani Zawilińska, która
zmieniła miejsce pracy, wyrównały się godziny pracy, które zgodnie z postanowieniem
sądowym musieliśmy zabezpieczyć dla Pani Osękowskiej . Pan Jacek Krowicki były Dyrektor
Gimnazjum nie podlega pod Wójta, tylko pod Panią Dyrektor. Uważa, że wszyscy straciliśmy
dużo nerwów, reforma oświaty jeszcze się nie skończyła, jest jeszcze wiele spraw do
wprowadzenia. Została przeprowadzona rozmowa z Panem Dyrektorem. Wiele lat pełnił
funkcję Dyrektora, każdemu błędy się zdarzają.
Pani Przewodnicząca Komisji również uważa, że skoro zostały wszystkie sprawy
doprowadzone do końca, to należy tą sprawę zamknąć.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że nie jest to sprawa Rady, poruszono ten temat na
Komisji, jest to sprawa Pana Wójta i Dyrektora.
Przewodniczący Rady powiedział, że chodziło o czytelność i jasność pracy Komisji, o to żeby
wszyscy radni znali ten temat.
Ad.8. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 17 października 2017r.
Przewodniczący

Rady

poprosił

Pana

Leszka

Koraba

Przewodniczącego

Komisji

o przedstawienie sprawozdania .
Pan Radny Korab powiedział , że dniu 17 października br. odbyło się posiedzenie Komisji,
na którym rozpatrywano następujące sprawy:
- przeprowadzono analizę wytypowania dróg gminnych do utrzymania zimowego w sezonie
2017/2018, 2018/2019. – sporządzono wykaz.
-przyjęto

kolejność dróg do odśnieżania

- drogi o statusie dróg gminnych publicznych

w pierwszej kolejności, pozostałe drogi do 12 godzin.
- uzgodnić z Nadleśnictwem Baligród

odśnieżanie dróg będących

w ich zarządzie

a prowadzących do mieszkańców tj. Jabłonki do ujęcia wody , do świetlicy oraz były hotel.
- drogi zgłoszone do posesji przyjmujących turystów odśnieżać tylko na zgłoszenie.
Przeprowadzono analizę wniosków , które wpłynęły do Komisji:

1. wniosek mieszkańców wsi Mchawa o remont drogi oraz zjazdu w kierunku P. Herbetki –
wystąpić z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie wykonania zjazdu z drogi
powiatowej do granicy działki nr 242.
Wykonać remont drogi w miarę możliwości finansowych gminy.
2. wniosek Pana K. Borkowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Nr 350/3 położonej
w miejscowości Baligród – rozpatrzono pozytywnie, sprzedaży należy dokonać w trybie
przetargu,
3. wniosek o remont drogi do Pani Barańskiej dz. nr. 289/2 Baligród,
- uwzględnić w budżecie do remontu na przyszły rok.
4. wniosek P. Chomy

o urządzenie

drogi zgodnie z granicami ewidencyjnymi działka

nr. 355/1 Roztoki Dolne - pozostawić do decyzji Pana Wójta.
5. wniosek o remont drogi nr 643 w Baligrodzie koło Pana R. Wołosza – pozostawić do
decyzji Pana Wójta.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Korabowi.
Pan Wójt wyjaśnia sprawę sprzedaży nieruchomości dla Pana Borkowskiego, pracownicy
sprawdzili tą działkę, jest to jak gdyby rów, dojazd do 8 działek sąsiadujących. Uczestnikami
do przetargu mogą być wszystkie osoby, które graniczą z tą działką. Należy zasięgnąć jeszcze
opinii prawnika.
Wniosek Pana Chomy z Roztok, gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego w sprawie
modernizacji ewidencji gruntów i budynków , jeśli dostaniemy odpowiedź ze Starostwa to
tematem zajmiemy się jak najszybciej.
Zostały przeprowadzone rozmowy z Panem Wołoszem jak i z drugim użytkownikiem drogi .
Jak przywiozą wszystkie materiały do budowy to naprawią stan tej drogi.
Pan Przewodniczący Rady podziękował Panu Przewodniczącemu Komisji za przedstawienie
sprawozdania oraz panu Wójtowi za wyjaśnienia.

Powiedział, że obecnie mamy do odśnieżania 27 km. dróg. Uważa, że należy odśnieżyć
wszystkie drogi gdzie są gminne.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że nie był pozytywnie ustosunkowany do tego aby
wszystkie drogi wewnętrzne odśnieżać, co innego jest droga wewnętrzna a droga gminna.
Dlatego tez głosował przeciwko. Nie ma środków na remonty dróg a odśnieżamy drogi

wewnętrzne. Zawsze był przeciwko temu. Wspomniał również o nieruchomości, którą chce
kupić Pan Borkowski, jest to teren po byłym młynie, nie jest to droga. Pan Borkowski ma
interes w tym ponieważ rozdziela to jego działki. Inni właściciele nieruchomości maja dojazdy
do drogi wojewódzkiej z drugiej strony. Uważa, że przetarg ograniczony byłby tu nie
wskazany, lepiej nie ograniczać innych.
Przewodniczący Rady wspomniał jeszcze o odśnieżaniu uważa, że nie można nie odśnieżyć
dróg wewnętrznych, które prowadzą do zabudowań naszych mieszkańców.
Ad.9. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetu, Inwestycji i Własności Komunalnej
odbytego w dniu 6 listopada 2017r.
Przewodniczący

rady

poprosił

Panią

Krystynę

Kuzio

Przewodniczącą

Komisji

o przedstawienie sprawozdania.
Radna Krystyna Kuzio poinformował a zebranych, że na posiedzeniu w dniu 6 listopada br.
Komisja zajmowała się następującymi tematami:

- przeprowadzono analizę wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.
- ustalono propozycje wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od
środków transportowych na 2018r. - wypracowano wnioski, które zostaną przedstawione
przy podejmowaniu uchwał.
- poddano pod dyskusję kwestie umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych
Firmy - Krajowe i Międzynarodowe Przewozy Osób „ Bak- Bus” Baligród zaproponowano umorzenie zaległości w 50% wraz z odsetkami.
- rozpatrzono wniosek wyżej wymienionej firmy obniżenia stawki za podatek od autobusów
o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy równej lub większej niż 22 miejscawypracowano wniosek obniżenia stawki z kwoty 1.660 zł. na 1.300 zł.
- ustalono i przyjęto Plan Pracy Komisji na rok 2018.
Wypracowane wnioski w sprawie stawek podatków zostaną przedstawione przy podejmowaniu
uchwał.
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał w czyjej kompetencji jest umarzanie podatków?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że w kompetencji Pana Wójta, ale temat ten
rozpatrywany był na posiedzeniu komisji i został również dzisiaj przedstawiony aby zapoznać
wszystkich radnych, żeby mieli wiedzę na ten temat od Wójta a nie od osób postronnych .

Przewodniczący Rady doprecyzował, że umorzenie zaległości podatku dotyczyło drugiego
półrocza, od środków transportowych tych, które Pan Owsianik nabył tj. 12 autobusów. Miało
to związek tylko z podjęciem działalności przewozowej na terenie naszej gminy.
Ad.10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia do uchwały.
Pani Skarbnik wyjaśnia, że wprowadzenie tej uchwały spowodowane jest brakiem osiągnięcia
dochodów ze sprzedaży drewna. W planie finansowym zaplanowane było 700.000 zł. ze
sprzedaży drewna, przewidywane wykonanie 400.000 zł. dla równowagi budżetu 300.000 zł.
planujemy zaciągnąć kredyt długoterminowy. Spłaty kredytu nastąpią w latach 2018-2027.
W związku z tym, że pytań nie zgłoszono Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu
uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, wstrzymał się 1 radny, uchwała została przyjęta
większością głosów.
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. Poprosiła również o dopisanie dodatkowych zmian do uchwały
zmniejszenie wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych, z oświaty zmniejszenie
kwota 21.000,00 zł. , w GOPS kwota – 43.000 00zł. i proponuje to zwiększyć i przeznaczyć
na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mchawie 64.000,00 zł. Powyższe zmiany
otrzymała już po wysłaniu materiałów na sesję.
W związku z tym, że pytań nie zgłoszono Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu
uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,1 radny wstrzymał się, uchwala została przyjęta
większością głosów.

c) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027.
Przewodniczący poprosił o wyjaśnienia do uchwały Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik powiedziała, że w uchwale tej zostały wprowadzone zmiany zgodnie z wcześniej
podjętą uchwałą.

Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do
głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,1 radny wstrzymał się, uchwała została podjęta
większością głosów .
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
Przewodniczący Rady poprosił Radną Krystynę Kuzio o odczytanie propozycji stawek .
Przewodnicząca Komisji odczytała wnioski Komisji Budżetu, Inwestycji i Własności
Komunalnej wypracowane na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2017 roku :
1. Przyjęcie stawek podatku rolnego na 2018 rok
Komisja wnioskuje o utrzymanie stawki podatku rolnego ustalonej ustawowo
w kwocie 52,49 za 1 dt. ( jest to średnia cena żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających
kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018) tj.
1). 131,23 zł. od 1 ha przeliczeniowego (gruntów gospodarstw rolnych),
2). 262,45 zł. od 1 ha ( gruntów pozostałych)
2. Przyjęcie stawek podatku leśnego na 2018 rok
Komisja wnioskuje o utrzymanie stawki podatku leśnego ustalonej ustawowo w kwocie
43,3532 zł. za 1 ha lasu.( tj. 197,06 zł. za 1 m3)
3. Przyjęcie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
Komisja proponuje przyjęcie stawek podatkowych:
RODZAJ

PROPOZYCJA KOMISJI BUDŻETU

Budynki mieszkalne

0,75

Budynki związane
z prowadzeniem
działalności gospodarczej

20,00

Budynki z działalnością gospodarczą –
materiały siewne

10,80

Budynki z działalnością gospodarczą –
świadczenia zdrowotne

4,61

Pozostałe budynki

6,25

Od budowli

2%

Od gruntów związanych z działalnością
gospodarczą

0,85

Od gruntów pod wodami
powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i

4,63

zbiorników sztucznych
pozostałe grunty: w tym,
-zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego:
- od gruntów oznaczonych symbolem dr:
-inne

0,30
0,47
0,30

Od gruntów niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji

3,04

4. Przyjęcie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
Komisja wnioskuje o obniżenie stawki podatku od środków transportowych dla autobusów,
o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia poza miejscem kierowcy:
w pkt b) równej lub większej niż 22 miejsca z kwoty 1664,00 zł. obniżyć na kwotę
1300,00 zł.
Natomiast pozostałe stawki podatku od środków transportowych Komisja wnioskuje
o pozostawienie bez zmian.
Przewodniczący Rady powiedział, że proponowane zmiany nie dotyczą mieszkańców naszej
gminy oraz właścicieli nieruchomości, pozostałe stawki pozostają bez mian czyli takie jak w
roku bieżącym.
Pan Wójt wyjaśnił, że procent wpływów do budżetu gminy z podatków to 3.75%, pozostałe
środki to są m.in. subwencje i dotacje.
Radny Ryszard Owsianik zapytał jaka jest propozycja podatku od prowadzenia działalności?
Pani Edyta Bieleń pracownik Urzędu odpowiedziała, że taka jak w roku bieżącym, pozostaje
bez zmian.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma inne propozycje?
W związku z tym, że innych propozycji nie było
propozycjami stawek podatku.
RODZAJ

Budynki mieszkalne

przystąpiono do

głosowania nad

PROPOZYCJA KOMISJI BUDŻETU

0,75 - jednogłośnie

Budynki związane
z prowadzeniem 20,00- jednogłośnie
działalności gospodarczej
Budynki z działalnością gospodarczą – 10,80 - jednogłośnie
materiały siewne
Budynki z działalnością gospodarczą – 4,61- jednogłośnie

świadczenia zdrowotne
Pozostałe budynki

6,25- jednogłośnie

Od budowli

2% - jednogłośnie

Od gruntów związanych z działalnością 0,85 - jednogłośnie
gospodarczą
Od gruntów pod wodami
powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych

4,63 - jednogłośnie

pozostałe grunty: w tym,
-zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
0,30 - jednogłośnie
publicznego:
- od gruntów oznaczonych symbolem dr: 0,47 - jednogłośnie
0,30- jednogłośnie
-inne
Od gruntów niezabudowanych objętych 3,04 - jednogłośnie
obszarem rewitalizacji

Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję oraz propozycje. Więcej propozycji nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania nad propozycjami Komisji:
1.od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej stawki pozostają bez zmian:
Za stawkami głosowało:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 804,00 zł., - 13 radnych, jednogłośnie
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1092,00 zł., -13 radnych, jednogłośnie
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1352,00 zł.; - 13 radnych, jednogłośnie
W związku z tym, że zmian do stawek podatku w zał. Nr 1 - stawki podatku dla pojazdów
określonych w art.8, pkt 2 ustawy - nie zgłoszono, głosowanie odbędzie się całościowo nad
załącznikiem do uchwały - Załącznik Nr 1

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art.8 pkt 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inny system zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie
12

13

967,00

1040,00

13

14

1040,00

1115,00

14

15

1369,00

1702,00

1369,00

1702,00

15
Trzy osie
12

17

967,00

1115,00

17

19

1040,00

1190,00

19

21

1115,00

1263,00

21

23

1190,00

1371,00

23

25

1371,00

2131,00

1371,00

2131,00

25
Cztery osie i więcej
12

25

1040,00

1148,00

25

27

1115,00

1409,00

27

29

1409,00

2234,00

29

31

2234,00

3072,00

2234,00

3072,00

31

Przewodniczący przystąpił do głosowania. Za pozostawieniem powyższych stawek bez zmian
głosowało 13 radnych, jednogłośnie pozostawiono stawki bez zmian.
2) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton i poniżej 12 ton - 1248,00 zł.,
Przewodniczący przystąpił do głosowania. Za pozostawieniem powyższych stawek bez zmian
głosowało 13 radnych, jednogłośnie pozostawiono stawki bez zmian.
Załącznik Nr 2 - STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z
Inne systemy
zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym za
jezdnych
równoważne

1

2

3

4

Dwie osie
12

18

1337,00

1412,00

18

25

1412,00

1456,00

25

31

1351,00

1486,00

1909,00

2374,00

1684,00

2328,00

31
Trzy osie i więcej
12

40

40

2328,00

3072,00

Przewodniczący przystąpił do głosowania. Za pozostawieniem powyższych stawek bez zmian
głosowało 13 radnych, jednogłośnie pozostawiono stawki bez zmian.
3) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1248,00 zł.;
Przewodniczący przystąpił do głosowania. Za pozostawieniem powyższych stawek bez zmian
głosowało 13 radnych, jednogłośnie pozostawiono stawki bez zmian.
Załącznik Nr 3
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art.8 pkt.6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś
12

18

892,00

952,00

18

25

952,00

974,00

1010,00

1010,00

25

Dwie osie
12

28

892,00

1217,00

28

33

952,00

1283,00

33

38

1148,00

1745,00

1553,00

1971,00

945,00

1283,00

1283,00

1728,00

38
Trzy osie i
więcej
12

38

38

Przewodniczący przystąpił do głosowania. Za pozostawieniem powyższych stawek bez zmian
głosowało 13 radnych, jednogłośnie pozostawiono stawki bez zmian.
4) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
Przewodniczący przystąpił do głosowania.
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1040,00 zł., - za obecną stawką głosowało 13 radnych,
stawkę pozostawiono jednogłośnie .
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1300,00 zł., - za obniżeniem stawki głosowało 13
radnych, stawkę obniżono jednogłośnie.
Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad przyjęciem
uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych , uchwała została podjęta jednogłośnie.

f)

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Św. Jana Pawła II w Baligrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Pawła
II w Baligrodzie.

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to kolejna uchwała dotycząca reformy oświaty, którą należy podjąć
do 30 listopada br.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad podjęciem
uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
g) zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Cisowiec.
Pan Wójt wyjaśnił, że jest to koniec procedury podziału nieruchomości, wytyczona droga
gminna przylega do działki wnioskodawcy, natomiast faktycznie droga zajeżdżona przez

mieszkańców znajduje się w innym miejscu. Na wniosek zainteresowanych chcemy zamienić
się działkami aby wyprostować drogę, a wnioskodawca wykupi pozostałą część po porównaniu
wielkości nieruchomości.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad podjęciem
uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
h) przystąpienia do sporządzenia do sporządzenia zmiany Nr 1/2017 Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród.
Pan Wójt wyjaśnił, że jest to wniosek właściciela gruntów, został on rozwinięty w momencie
rozmów o zamianie dróg. Pan Słabik ma koncepcję zagospodarowania swojego terenu.
W pierwszej wersji chciał robić miejscowy plan ale okazało się, że na pierwszym miejscu jest
studium, jest to pierwszy krok do dalszych planów. Wszystkie koszty ponosi wnioskodawca,
mamy to na piśmie. Procedura jest długa.
Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady przypomniał, że kolejna uchwała to ta wprowadzona dzisiaj jako
dodatkowa.
Zapytał czy ktoś ma jakieś pytania?
i) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/991/14 z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie
Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.
W związku z tym, że pytań nie zgłoszono, Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały
przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych 3 radnych wstrzymało się uchwała została
podjęta większością głosów.

Ad. 11. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję.
Pan Sołtys wsi Nowosiółki zapytał Wójta o sprawę Kaplicy w Nowosiółkach i przekazania
gruntów.
Pan Wójt odpowiedział, że z naszej strony wszystkie dokumenty zostały złożone, oczekujemy
informacji z urzędu. Myśli, że przedłuża się to w związku ze zmianą osoby na stanowisku
Dyrektora. Postara się przyśpieszyć ten temat.
Przewodniczący Rady odczytał pismo od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Baligrodzie
w sprawie przekazania diet dla rodziny, której w ostatnim czasie w nieszczęśliwym wypadku
zginął ojciec. Po odczytaniu pisma osobiście również poprosił radnych o przekazanie diet w
miarę możliwości. Pieniądze będzie można przekazać Pani Wołoszyn po zakończeniu sesji,
która sporządzi listę osób i przekaże je rodzinie.
Przewodniczący Rady powiedział, że został zakupiony wieniec na pogrzeb Pani Dyrektor Alicji
Leicht. Była to osoba życzliwa i uczciwa, wiele razy sam osobiście się o tym przekonał.
Pan Wójt poinformował zebranych, że z Urzędu również została udzielona pomoc finansowa
rodzinie po zmarłym tragicznie mężu i ojcu oraz poprosił radnych o przekazanie możliwych
kwot, ponieważ każda pomoc jest mile widziana, za co z góry dziękuje.
Przewodniczący Rady powiedział, że uczestniczył w spotkaniu w sprawie światłowodów, które
będą już wykonywane wiosną przyszłego roku. Ma nadzieje, że już wszyscy będą mogli
swobodnie korzystać z internetu i będzie dobry zasięg telefonów.
Pan Przewodniczący Rady poinformował Sołtysa wsi Nowosiółki, że otrzymał smsa z bramki
internetowej w sprawie biblioteki w Nowosiółkach , że nikt z niej nie korzysta i nie ma sensu ją
tam utrzymywać.
Pan Sołtys Bober nie potwierdził tego faktu, wręcz przeciwnie uważa, że biblioteka jest
potrzebna i wiele młodzieży z niej korzysta.
Pani Radna Wałachowska poruszyła temat kursów autobusowych, należałoby dostosować
kursy dla potrzeb mieszkańców. Brak jest kursów wieczorem z Leska, ludzie nie mają czym
wracać z pracy, w godzinach dopołudniowych nie ma możliwości dojechania do lekarza do
Baligrodu. Czy nie byłoby możliwości ustalenia tych kursów?
Drugą sprawą jaką poruszyła Pani Radna to fakt, że jeden z mieszkańców Nowosiółek mieszka
blisko rzeki i woda zabiera mu część działki. Poprosiła o pomoc.
Pan Wójt poprosił o zgłoszenie sprawy jako wniosek, a my wystąpimy do RZGW.

Pan Sołtys Bober powiedział, że już rozmawiał na temat transportu z Panem Owsianikiem .
Nie ma takiej możliwości aby do każdej osoby dopasować kursy, a naprawdę jeździ mało ludzi.
Trudno robić dodatkowy kurs dla jednej osoby lub dwóch.
Pan Wójt wyjaśnił, że tego typu rozmowy toczą się wszędzie i w Lesku i w Sanoku.
Pan Sołtys Szybowski powiedział, że należy Panu Owsianikowi pomóc aby nadal
funkcjonował bo jeśli zrezygnuje z działalności to będzie duży problem.
Pan Radny Ryszard Owsianik powiedział, że wydając koncesję przedsiębiorcy nie ma
możliwości narzucenia godzin pracy. Dobrze, że jest kilka kursów z których można korzystać.

Ad.11. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
zgłoszonych wniosków.
Przewodniczący Komisji odczytał zgłoszony wniosek:
- zgłosić do RZGW sprawę regulacji rzeki koło Pana Daraża w Nowosiółakch
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 12. Zakończenie Obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 20.00 zamknął
obrady XXX sesji Rady Gminy Baligród.
Protokołowała:
H. Wołoszyn
Przewodniczący Rady
Gminy Baligród
Zbigniew Bończak

