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Protokół Nr XXXI.2017
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 27 grudnia 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- 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 zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad?
Zmian nie wniesiono. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za przyjęciem całego
porządku obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 Radnych. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu.
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radny Zdzisław Jarema – przewodniczący
- Radna Henryka Wałachowska
- Radna Krystyna Hetnał
Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał w powyższym składzie głosowało 12 radnych,
skład Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Na sesję przybył Pan Ryszard Owsianik Radny Powiatu Leskiego oraz Pan Piotr Turkosz
mieszkaniec Gminy. Przewodniczący Rady powitał przybyłych gości.
Ad. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania.
Pan Wójt powiedział, że 28 listopada br. uczestniczył w konferencji dotyczącej planu ochrony
przyrody Bieszczad, która odbyła się w Komańczy. Dnia 29 listopada br. Wójt spotkał się
z Panem R. Kwiatkiem, który złożył propozycję zorganizowania zawodów rowerowych na
terenie naszej gminy. W dniu 30 listopada br. Wójt był w Rzeszowie na kongresie dotyczącym
technik informacyjnych stosowanych na podkarpaciu. 6 grudnia spotkał się z Panią Małgorzatą
Grzybowską Kierownikiem Kuratorów przy Sądzie Rejonowym w Lesku. Tematem spotkania
było współdziałanie i koordynowanie pracy osób skazanych wyrokiem sądu na prace celu
społecznego. W dniu 7 grudnia br. Wójt spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z Dyrektorem
Departamentu Rozwoju Regionalnego P. Waisem., w sprawie rewitalizacji przewidzianej
w Baligrodzie. 13 grudnia br. w Urzędzie Wójt rozmawiał z Panem J. Słabikiem i Panią M.
Puchyr na temat planów rozbudowy miejscowości Żernica. Dnia 14 grudnia br. uczestniczył
w zebraniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Cisnej. Jednym z głównych tematów
spotkania były zmiany lokalizacji stacji odbioru odpadów i zmiany finansowania w gospodarce
odpadami komunalnymi w 2018 r. 18 grudnia br. Wójt był przesłuchiwany w charakterze
strony w Sądzie Rejonowym w Lesku. W dniu 21 grudnia br. spotkał się z Panem
M. Hędrzakiem Dyrektorem PBS Oddział Lesko. Tego dnia uczestniczył też w spotkaniu
wigilijnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mchawie oraz w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Nowosiółkach. 22 grudnia br. uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w Szkole
Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie.
W trakcie sprawozdania Wójt poinformował Radnych o sprzedaży ORW Bystre i jednocześnie
wyraził nadzieję na bieżące wpływy należności podatkowych.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi i zapytał czy Radni mają pytania odnośnie
przedstawionego sprawozdania. Pytań nie zgłoszono.
Ad. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2017
Przewodniczący Rady poprosił Panią Urszulę Różycką Skarbnik Gminy o wyjaśnienia do
uchwały.
Pani Skarbnik poinformowała zebranych, że zmniejsza się plan dochodów budżetowych w
kwocie 19 977,53 zł w tym dział 010 – rolnictwo i łowiectwo rozdział 5042 wyłączenie z

produkcji gruntów rolnych dotacja obserwowana drogi rolnicze –3 864,66 zł, dział 758 różne
rozliczenia 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
subwencje ogólne z budżetu państwa kwota +33 493 zł i w dziale 801 rozdział 80101 szkoły
podstawowe -49 605,87 zł w tym wpływy z różnych dochodów Towarzystwo Ubezpieczeń
Wspólnych dla Szkoły Podstawowej w Baligrodzie przekazało kwotę 1 596 zł i §6257 dotacja
celowa, jest to dotacja na rozbudowę szkoły podstawowej i gimnazjum -51 201,87 zł.
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 19 977,53 zł w tym dział 010 rolnictwo i
łowiectwo rozdział 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych -4 253,66 zł. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa rozdział 705
gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup usług pozostałych kwota 5 381 zł. W dziale
750 administracja publiczna rozdział 75023 urzędy gmin §401 wynagrodzenie osobowe
pracowników -5 000 zł. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 6 000 zł. Pani Skarbnik
poinformowała, że Komendant zgłosił potrzebę zakupu syreny alarmowej jednak nie zdąży
tego zrobić do końca bieżącego roku i nie przedstawi faktury. Proponuje wiec żeby środki te
zamienić i przeznaczyć na zakup oleju opałowego czyli przenieść do rozdziału 75023 §4210.
Syrena zaś zostanie zakupiona na początku przyszłego roku. Dział 757 obsługa długu
publicznego 750702 §811 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek -6 000 zł. W dziale
801 oświata i wychowanie 80101 szkoły podstawowe §4210 kwota 1596 zł i §605-7 wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych na rozbudowę szkoły podstawowej i gimnazjum 51 201,87 zł. Dział 80104 przedszkola, dotacja podmiotowa dla przedszkola w Baligrodzie
kwota 32 010 zł i rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych
organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kwota 1 483 zł na
zakup wyposażenia i materiałów. W dziale 852 pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe,
świadczenia społeczne -4 500 zł i rozdział 855 rodzina, świadczenia wychowawcze, składki na
ubezpieczenia społeczne kwota 4 500 zł.
W związku z brakiem pytań do wyjaśnień Pani Skarbnik, Przewodniczący Rady odczytał
projekt uchwały następnie przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

d) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
e) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Baligród oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Radny Marian Pankiewicz zgłosił, iż dopatrzył się w projekcie uchwały dwóch błędów
pisarskich polegających na zastosowaniu nieodpowiedniej numeracji. Po krótkiej dyskusji
zdecydowano, że odbędzie się głosowanie nad przyjęciem uchwały ponieważ jest ona
prawidłowa a błędy pisarskie zostaną poprawione.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odniósł się do projektów pracy Rady i Komisji stałych na rok 2018,
które otrzymali wszyscy Radni i zaproponował dyskusję na ten temat. W związku z brakiem
zgłoszeń o zmianach, przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem planu pracy Rady i Komisji stałych na rok 2018 głosowało 12 Radnych, plan
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Wójt odniósł się do spraw podjętych na poprzedniej sesji. W temacie przekazania działek,
na których stoi kapliczka w Nowosiółkach, Wójt poinformował, że sprawa przechodzi przez
kolejne etapy stosownej procedury. Odnośnie usuwania się brzegu rzeki w Nowosiółkach przy
działce Pana Daraża, Wójt powiedział, że zlecił pracownikowi urzędu wizytację terenu i sam
osobiście również się tam wybiera. Zostało w tej sprawie wystosowane pismo do Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej.

Pan Radny Marian Pankiewicz zabrał głos w sprawie drzew rosnących przy drodze wiodącej
do Szkoły Podstawowej w Baligrodzie. Uważa, że stanowią one zagrożenie zarówno dla
pojazdów jak i osób korzystających z tej drogi. Radny sądzi też, że długie korzenie tych drzew
mogą zniszczyć nawierzchnię asfaltową jezdni. W związku z powyższym zaproponował aby
rozważyć możliwość wycięcia tych drzew.
Przewodniczący Rady powiedział o potrzebie postawienia znaku zakazu zatrzymywania się
i postoju przy ul. 6 sierpnia na odcinku od głównej drogi wojewódzkiej do mostu przy ul.
Mickiewicza. Kierowcy autobusów szkolnych zgłosili Przewodniczącemu problem poruszania
się tą drogą w czasie gdy nawierzchnia jest śliska, mają trudności z zatrzymaniem się
i ruszaniem a dodatkowo muszą jeszcze uważać na zaparkowane przy ulicy samochody. Wójt
odpowiedział, że postara się załatwić tę sprawę ale procedura jest długa.
Przewodniczący zgłosił też wniosek o przekazanie 7 m3 drewna z mienia gminnego na
potrzeby Gminy np. na wykonanie drewnianych korytek na drogach prowadzących do pól.
Zasygnalizowano już konieczność wykonania drewnianych poręczy przy moście do świetlicy
wiejskiej w Zahoczewiu a kolejne potrzeby z pewnością się pojawią. W związku z tym drewno
na pewno zostanie należycie spożytkowane.
Przewodniczący Rady w imieniu Pani Grzeszczak podziękował wszystkim za przekazanie jej
środków finansowych. Odczytał też zaproszenie na ”Jasełka” od „Teatru Wielu Pokoleń
w Baligrodzie”.
Pan Wójt poinformował Radnych, że złożono doniesienie i toczy się postępowanie w sprawie
użycia niewłaściwych materiałów budowalnych podczas prac na piętrze w Szkole Podstawowej
w Baligrodzie. Wójt stwierdził, że oskarżenia te są krzywdzące dla wykonawcy budowy,
inspektora nadzoru i dla nas ale z pewnością postępowanie rozwieje wszelkie wątpliwości
i zostanie umorzone.
Radny Powiatu Leskiego Ryszard Owsianik poinformował zebranych, że pojawiły się środki
finansowe na modernizację sieci niskiego napięcia i sugeruje aby złożyć wniosek do
Przedsiębiorstwa Sieciowego dla miejscowości Nowosiółki. W ramach takiej modernizacji
można dokonać m.in. przesunięcia słupów znajdujących się na działkach mieszkańców co
zwiększy funkcjonalność gospodarstw. Zarówno Radna Henryka Wałachowska jak i Sołtys
Wsi Nowosiółki Zdzisław Bober wyrazili zainteresowanie tematem i ustalili, że podejmą się
sporządzenia stosownych pism i wszczęcia procedury.
Sołtys Wsi Baligród Zygmunt Szybowski zgłosił potrzebę przycięcia gałęzi i ścięcia chorych
drzew w parku baligrodzkim. Sołtys wyraził zaniepokojenie o bezpieczeństwo ludzi i pojazdów

parkowanych przy parku. W dni wietrzne suche gałęzie spadają i mogą wyrządzić krzywdę
ludziom ale też i uszkodzić samochody.
Wójt w odpowiedzi poinformował, że wie o tym zagrożeniu i już zajął się tą sprawą. Do
wykonania prac potrzebny jest podnośnik koszowy i osoby ze stosownymi uprawnieniami.
Wszystko jest już w trakcie organizowania.
Ad. 9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
zgłoszonych wniosków.
Przewodniczący Komisji odczytał zgłoszony wniosek:
- Przydzielenie 7 m3 drewna (jodły) na potrzeby Gminy.
Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, wniosek został
przyjęty większością głosów.
Przewodniczący Rady podsumował rok pracy Rady i Urzędu Gminy. Podziękował wszystkim
Radnym, Wójtowi i pracownikom Urzędu za owocną współpracę. Złożył też wszystkim
najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Ad. 10. Zakończenie Obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1800 zamknął obrady
XXXI sesji Rady Gminy Baligród.

Protokołowała:
M. Czerenkiewicz
Przewodniczący Rady
Gminy Baligród
Zbigniew Bończak

