II.0002.32.2018

Protokół Nr XXXII.2018
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 30 stycznia 2018r.

Ad. 1. Otwarcia sesji o godz. 1600 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród Zbigniew
Bończak, który przywitał zebranych.
Obecni na sesji Radni według listy obecności- 11 radnych.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową liczbę 15
Radnych na sesji jest obecnych 11 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 Robert Stępień zaproponował wprowadzić uchwałę z poprzedniej sesji, której
zapisy zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa 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
oraz drugą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze
darowizny.
Pan Przewodniczący zasugerował wprowadzić pierwszą dodatkową uchwałę w pkt. 11 ppkt
d)

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 oraz drugą ppkt. e) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zaproponowanej zmiany,

czyli w pkt. 11 dodać ppkt. d na 11 obecnych radnych, 11 głosowało za wprowadzeniem
powyższej uchwały, zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Pan Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem zaproponowanej drugiej
zmiany czyli w pkt. 11 wprowadzić ppkt. e - na 11 obecnych radnych, 11 głosowało za
wprowadzeniem powyższej uchwały, zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce jeszcze zgłosić zmiany do porządku obrad?
Zmian nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku
obrad ze wcześniej zgłoszonymi zmianami. Za przyjęciem głosowało 11 radnych. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
Zmian nie wniesiono. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za przyjęciem całego
porządku obrad.
Za

przyjęciem

porządku

obrad głosowało 11 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 11 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radny Leszek Korab – przewodniczący
- Radna Krystyna Kuzio
- Radny Jan Łyskanycz
Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał w powyższym składzie głosowało 11 radnych,
skład Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Na sesję przybył Pan Radny Waldemar Pitycz.
Ad. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania.

Pan Wójt powiedział, że 8 stycznia br. spotkał się z Dyrektorem Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazowego w Jaśle w sprawie gazyfikacji Gminy Baligród. W dniu 10 stycznia
br. Wójt spotkał się z Panem R. Kwiatkiem w sprawie organizacji zajęć narciarskich dla
dzieci i młodzieży z Gminy Baligród na feriach zimowych. W dniu 12 stycznia br. Wójt był
w Rzeszowie w Urzędzie Marszałkowskim na spotkaniu noworocznym z Wojewodą
Województwa Podkarpackiego i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego oraz na
kongresie dotyczącym technik informacyjnych stosowanych na Podkarpaciu, 13 stycznia
wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Baligród uczestniczył w spotkaniu
opłatkowym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowosiółkach. Pan Wójt 15 stycznia na
zaproszenie Starosty Ustrzyckiego uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Zespołu
Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce dotyczące dalszej współpracy jednostek przy
tworzeniu klastra energetycznego. W dniu 16 stycznia br. Wójt spotkał się z Nadleśniczym
Nadleśnictwa Baligród. 18 stycznia br. Pan Wójt w Łukowym uczestniczył w spotkaniu
Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza z udziałem Wicemarszałka Województwa
Podkarpackiego oraz Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska. W dniu 19 stycznia odbyło
się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Lesku dotyczące transportu publicznego, Pana
Wójta reprezentował Sekretarz Gminy Pan Jerzy Habowski. 20 stycznia br. w Sanoku Wójt
rozmawiał z Panem Posłem Uruskim o problemach w naszych miejscowościach. 21 stycznia
br. Wójt odbył spotkanie opłatkowe w Rzeszowie z Ministrem Kwiecińskim, którego pytał o
„Program dla Bieszczad”. 24 stycznia br. Pan Wójt na prośbę Komendanta Komendy
Powiatowej Policji w Lesku uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim
w Rzeszowie dotyczącym bezpieczeństwa na terenie powiatu. 25 stycznia br. Pan Sekretarz
reprezentował Wójta w spotkaniu w KPP w Lesku. W tym dniu również odbyło się spotkanie
w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz dot. gospodarki odpadami. W dniu 29 stycznia br. Pan
Wójt spotkał się z Panem Szymańskim prezesem firmy Profi–Sport w sprawie „Orlika”. 30
stycznia br. Pan Sekretarz odbył spotkanie w Lesku w sprawie odpadów komunalnych.
W trakcie sprawozdania Pan Wójt Robert Stępień przedstawił różnice między dochodami
bieżącymi a wydatkami bieżącymi Gminy, które przedstawiają się następująco:
Rok 2014

-541.161,00 zł

Rok 2015

-39.127,00 zł

Rok 2016

+52.419,00 zł

Rok 2017

+226.581,00 zł

Pan Wójt wyjaśnił dlaczego przedstawił nadwyżkę operacyjną, kwoty wskazują na to, że nie
ma nadwyżki operacyjnej, którą można byłoby zainwestować w elementy budowlane.

Przewodniczący Rady poprosił, żeby sprawozdanie z działalności między sesjami Wójta
umieszczać na stronie internetowej, żeby każdy miał możliwość wglądu. Pan Sołtys Zdzisław
Bober zapytał o gazyfikację, czy rozmowy idą w dobrym kierunku i poprosił Pana Wójta
o rozszerzenie tematu. Wójt wyjaśnił, że w Ustrzykach Dolnych Pan Dyrektor Adam Pęzioł
powiedział publicznie bardzo wyraźnie, że są przewidziane do gazyfikacji cztery
miejscowości Ustrzyki Dolne,

Solina,

Komańcza i Baligród. Pan Wójt powiedział, że

zaprosi Pana Dyrektora na spotkanie Rady i postara się przybliżyć temat gazyfikacji.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi i zapytał czy Radni mają pytania odnośnie
przedstawionego sprawozdania. Pytań nie zgłoszono.

Ad. 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy za rok 2017.
Przewodniczący Rady w związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Radnego Mariusza Hebdy poprosił Radnego Pana Marka Millera o odczytanie sprawozdania.
Komisja Rewizyjna w 2017 roku odbyła jedno posiedzenie, na którym

zajmowała się

sprawami merytorycznymi związanymi z budżetem gminy i dokonała analizy oraz oceny
pracy Urzędu . Głównymi tematami prac Komisji były zagadnienia związane z :
- zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baligród za rok 2016,
- wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium Wójta Gminy Baligród,
- rozpatrzenie skargi na działalność Pani Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nowosiółkach,
Na spotkanie zaproszeni byli pracownicy UG, którzy udzielali wyjaśnień do omawianych
tematów. Komisja stwierdziła, że ogólna ocena funkcjonowania Urzędu jest dobra. Skarga
złożona na działalność Pani Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowosiółkach
została przez Skarżącego wycofana. Podsumowując pracę Komisji stwierdzić należy, że
posiedzenie odbyło się przy 90% frekwencji członków.
Przewodniczący Rady podziękował Radnemu za odczytanie sprawozdania.
Ad.8. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku
Publicznego w dniu 9 stycznia 2018 r. oraz z pracy Komisji za rok 2017.
Przewodniczący

Rady

poprosił

o przedstawienie sprawozdania.

Panią

Krystynę

Piętę

Przewodniczącą

Komisji

Pani Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego w 2017 roku odbyła 3
posiedzenia.
Ponadto na spotkania zapraszani byli dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy UG
oraz władze gminy. Głównymi tematami prac Komisji były zagadnienia związane z edukacją,
kulturą, bezpieczeństwem i sportem. Komisja zajmowała się następującymi tematami:
- wypracowała wnioski do budżetu gminy na 2017 rok
-przyjęcie informacji Dyrektorów Szkół w sprawie przygotowania do roku szkolnego
2017/2018
- ustalenia w sprawie obniżenia wymiaru godzin obowiązkowych dla Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Baligrodzie,
- Ustosunkowanie się do zapadłego wyroku sądowego w stosunku do jednego nauczyciela.
W roku bieżącym wykonano przebudowę II kondygnacji istniejącej infrastruktury w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Baligrodzie.
Dostosowano sieć Szkół Podstawowych i Gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – na okres od dnia 1.09.2017- 31.08.2019 r.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przekształcono dotychczasową sześcioletnią Szkołę
Podstawową im. Św. Jana Pawła II w Baligrodzie w ośmioletnia szkołę. Przeniesiono klasy
gimnazjalne z Mchawy do budynku w Baligrodzie.
Podsumowując pracę Komisji stwierdzić należy, że wszystkie posiedzenia odbywały się przy
100% frekwencji członków komisji. W obradach Komisji uczestniczyły władze gminy oraz
osoby zaproszone, które wyczerpująco udzielały wyjaśnień do opracowań związanych
tematycznie ze swoją działalnością.
W dniu 9 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji, na którym pracowano nad projektem
budżetu na rok 2018. Wypracowane wnioski zostaną przedstawione przez Przewodniczącą
Komisji Budżetu.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania?
Pan Przewodniczący podziękował Radnej za przedstawienie sprawozdania.
Ad.9. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 10 stycznia 2017 r. oraz pracy Komisji za rok 2017.

Pan Leszek Korab przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Komisji
odbytego w dniu 10 stycznia 2018 r., na którym zajmowano się projektem budżetu Gminy
Baligród na 2018 rok.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2017 roku odbyła trzy posiedzenia.
Głównym tematem obrad komisji było:
- podjęcie prac nad projektem budżetu Gminy Baligród na 2017 rok,
- rozeznanie potrzeb i zasadności wykonania remontów dróg - przegląd dróg w terenie,
- zajęcie stanowiska w sprawie złożonych wniosków do Komisji,
- przeprowadzanie wizji w terenie.
W roku sprawozdawczym wykonano następujące zadania w poszczególnych miejscowościach
gminy:
Baligród – „powodziówka” – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku
P. Słowik,
W ramach funduszu sołeckiego – wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Podzamcze.
- Kielczawa – fundusz sołecki – naprawa drogi prowadzącej do cmentarza,
- Zahoczewie – fundusz sołecki budowa zjazdu z drogi powiatowej ,
- Żerdenka- fundusz sołecki - naprawa drogi prowadzącej do cmentarza,
- Stężnica – fundusz sołecki - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego,
Wykonano bieżące utrzymanie oraz naprawy dróg gminnych na terenie całej gminy – m.in.
Zahoczewie - demontaż uszkodzonego mostu, budowa przejazdu przez rzekę, odwodnienie
drogi – budowa sączka.
Roztoki Dolne -poprawa nawierzchni drogi gminnej – do p. Podsobińskiego.
Wytypowano drogi gminne do utrzymania zimowego w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019.
Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie sprawozdania.
Ad.10. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetu, Inwestycji i Własności Komunalnej
w dniu 11 stycznia 2017 r. oraz z pracy Komisji za rok 2017.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bończak poprosił Krystynę Kuzio o odczytanie
sprawozdania.

Radna Krystyna Kuzio, przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie.
W dniu 11 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Własności
Komunalnej, na której zajmowano się tematem projektu budżetu Gminy Baligród na 2018
rok.
Komisja Budżetu, Inwestycji i Własności Komunalnej w 2017 roku odbyła dwa posiedzenia,
na których zajmowała się sprawami merytorycznymi związanymi z budżetem gminy.
Na spotkania zapraszani byli pracownicy UG, władze gminy oraz dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy. Obrady dotyczyły następujących tematów:
- wystosowania końcowej opinii do budżetu gminy na 2017 rok
- analizowanie wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
-ustalenie propozycji wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od
środków transportowych na 2018r.
Podsumowując pracę Komisji stwierdzić należy, że wszystkie posiedzenia odbywały się przy
100% frekwencji członków komisji. W obradach Komisji uczestniczyły władze gminy oraz
osoby zaproszone, które udzielały wyjaśnień do opracowań związanych tematycznie ze swoją
działalnością.
Przewodniczący podziękował Radnej Krystynie Kuzio za przedstawienie sprawozdania.

Ad.11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baligród na lata 2018-2027
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik Gminy o odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Baligród na lata 2018-2027.
Pani Urszula Różycka Skarbnik Gminy odczytała stanowisko RIO w Rzeszowie w sprawie
pozytywnej opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baligród na lata
2018-2027. /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
Pan Przewodniczący zapytał Panią Skarbnik czy zalecenia, które zostały wskazane przez RIO
zostały poprawione? Pani Skarbnik odpowiedziała, że już wszystkie zalecenia zostały
spełnione.

Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały WPF Gminy Baligród na lata 20182027 przystąpił do głosowania. Na 12 Radnych obecnych na sesji za podjęciem uchwały
głosowało 12 Radnych. Uchwała zastała podjęta jednogłośnie.
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że taka uchwała zostaje podjęta każdego roku i dotyczy
dofinansowania dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Lesku. Z naszej Gminy
uczęszcza troje dzieci.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 12 Radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
b) Uchwała budżetowa na 2018 rok
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu, Inwestycji i Własności
Komunalnej o odczytanie autopoprawek do budżetu Gminy Baligród na 2018 rok.
Autopoprawki do budżetu Gminy Baligród na 2018 r.
Wójt Gminy Baligród proponuje następujące zmiany do projektu budżetu Gminy na 2018 r.:
Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 37.415,50 zł./ Projekt „Samodzielni w nauce,
samodzielni w pracy"/ W dziale 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność 37.415,40
§2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

35.997,36

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst

1.418,04

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę: 37.415,50 zł.
W dziale 801 rozdział 80195 Pozostała działalność

37.415,40

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników

11.448,99

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników

451,01

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne

1.999,63

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne

78,77

§ 4127 składki na Fundusz Pracy

280,93

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe pracowników

5.387,76

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe pracowników

212,24

§ 4129 składki na Fundusz Pracy

11,07

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia

2.405,25

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia

94,75

§ 4307 zakup usług pozostałych

14.474,80

§ 4309 zakup usług pozostałych

570,20

Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 11.600,00 zł.
-

w dziale 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.740,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4.140.-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

400.-

§ 4300 zakup usług pozostałych
-

1.200.-

w dziale 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę

2.520,00 zł.
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

420 .-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1.200.-

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek

500.-

§ 4300 zakup usług pozostałych

300.-

§ 4410 podróże służbowe krajowe

100.-

-

w dziale 801 Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 3.340,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3.240 .-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

100.-

Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 23.550,00 zł.
-

w dziale 600 Rozdział 6078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23.550.23.550.-

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 23.550,00 zł.
- w dziale 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

35.150.-

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa świetlicy w Mchawie/
35.150.Po wprowadzeniu poprawek budżet gminy po stronie dochodowej wyniesie;
18.624.117,40 zł a po stronie wydatkowej budżet wyniesie 18.259.741,40 zł.
Komisja wnioskuje o przyjęcie budżetu na 2018 rok uwzględniając powyższe autopoprawki.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad autopoprawkami do projektu budżetu.
Za wniesieniem autopoprawek głosowało 12 Radnych. Wnioski przeszły
jednogłośnie.

Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczącej uchwały budżetowej Gminy Baligród na rok 2018.
Pani Urszula Różycka Skarbnik Gminy odczytała uchwałę RIO w Rzeszowie w sprawie
pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2018 r. /uchwała stanowi załącznik
do protokołu/.
Pan Przewodniczący zapytał Panią Skarbnik czy wszystkie uwagi z Regionalnej Izby
Obrachunkowej zostały spełnione.
Pani Skarbik wyjaśniła, że została przedstawiona uchwała o pomocy finansowej i to właśnie
tam zostały wskazane cele z przeznaczeniem na zaplanowane środki odnośnie usuwania
azbestu. Przewodniczący podziękował Pani Skarbnik.
Pan Przewodniczący Rady zapytał Pana Sekretarza Jerzego Habowskiego o realizowanie
składanych wniosków, dotyczących usuwania azbestu czy jest więcej nowych podań? Pan
Sekretarz odpowiedział, że na pewno byłoby więcej gdybyśmy dysponowali większymi
środkami własnymi.
Pan Wójt dodał, że sukcesywnie będziemy usuwać azbest z terenu Gminy według
zaplanowanych założeń.
Pan Przewodniczący przystąpił do odczytania Uchwały Budżetowej za rok 2018.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać w sprawie budżetu?
Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) uchwała 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
Pan Wójt wyjaśnił, że jest to uchwała, która została podjęta na poprzedniej sesji została
zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Po konsultacji z Panią mecenas
i RIO została ona poprawiona były to poprawki kosmetyczne.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania. Za
podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.

e) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania do projektu uchwały?
W związku z tym, że pytań nie zgłoszono, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Wnioski:
Pani Radna Krystyna Pięta wystąpiła z wnioskiem w sprawie lokatorów mieszkań należących
do Gminy, znajdujących się w budynku przy stadionie sportowym w Baligrodzie, którzy
poprosili o możliwość ich wykupu. W związku z tym, że potrzebują one remontu, mieszkańcy
we własnym zakresie dokonywaliby tych remontów ale nie są ich właścicielami. Pani Radna
zapytała również o pomieszczenia po nieistniejącym klubie sportowym, czy nie dałoby się ich
przerobić na mieszkania. Pani Radna poprosiła o opinię Pana Wójta i Państwa Radnych. Pan
Wójt odpowiedział, że jeżeli Rada wyrazi zgodę oczywiście poprzedzoną przez dyskusję nie
widzi problemu. Warunek jest taki, że Państwo Radni i Rada Sołecka wyrażą zgodę. Pan Wójt
wyraził również swoją opinię odnośnie pomieszczeń po nieistniejącym klubie sportowym.
Pan Wójt powiedział, że pomieszczenia są wykorzystywane podczas organizacji imprez
kulturalnych w miejscowości Baligród.
Pan Przewodniczący Rady poprosił żeby dopisać wniosek do komisji.
Pan Przewodniczący złożył drugi wniosek o wskazanie dróg proponowanych do remontu ze
środków Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Pan Radny Jan Łyskanycz złożył propozycję, aby wnioski odnośnie pomieszczeń
znajdujących się przy stadionie sportowym w Baligrodzie oraz wniosek na wykup mieszkań
podzielić na dwa osobne wnioski. Pan Radny Łyskanycz wyrażając swoją opinię o wniosku
Pani Radnej Pięty powiedział, że nie ma zastrzeżeń do sprzedaży mieszkań ale uważa, że
pomieszczenia po klubie sportowym należy zostawić, bo mogą nam się jeszcze przydać w
przyszłości. A tak to będzie miała miejsce powolna rozbiórka stadionu, najpierw
pomieszczenia po Klubie, potem budynek gospodarczy itd. A tak Państwo Radni mieliby
możliwość zagłosować nad dwoma zgłoszonymi wnioskami.
Pan Sołtys Zdzisław Bober pogratulował Panu Wójtowi, że budżet zaproponowany
przeszedł jednogłośnie i zaznaczył że jest to jedyny budżet w Bieszczadach, który
przeszedł bezkolizyjnie.

Ad. 12. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
zgłoszonych wniosków.
Przewodniczący Komisji odczytał zgłoszone wnioski:
Pierwszy wniosek dotyczy rozpoczęcia rozmów na temat sprzedaży mieszkań znajdujących
się przy stadionie sportowym w Baligrodzie.
Za przyjęciem wniosku głosowało 11 Radnych, 1 Radny wstrzymał się głosu, wniosek został
przyjęty większością głosów.
Drugi wniosek dotyczy wskazania dróg do remontu z poszczególnych sołectw Zahoczewie i
Mchawa z PZMiUW.
Za przyjęciem wniosku głosowało 12 Radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Trzeci wniosek dotyczy zagospodarowania pomieszczeń po Klubie Sportowym.
Wniosek został odrzucony jednogłośnie, za odrzuceniem wniosku głosowało 12 Radnych.

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