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Protokół Nr XXVII.2013

z sesji Rady Gminy Baligród odbytej w dniu 20 marca 2013 roku

Ad. 1 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród – Grzegorz Biłas
który przywitał zebranych.
Obecni na sesji radni według listy obecności – 15 radnych.
Zaproszone osoby według listy obecności.
Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową liczbę
15 radnych na sesji obecnych jest 15 radnych w związku z powyższym obrady sesji
są prawomocne.

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych lub Wójt chce wnieść zmiany do
porządku obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady oznajmił, iż grupa ośmiu radnych ( Pelc Zbigniew,
Stefanowicz Zbigniew, Bończak Zbigniew, Irzyńska Iwona, Bieleń Rafał, Różycki
Henryk, Olszanicka Małgorzata, Marek Miller ) składa wniosek o wprowadzenie do
pkt. 13 – podjecie uchwał,

podpunkt „a” projektu uchwały w sprawie uchylenia

uchwały Nr XXV.122.2012 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Baligród położonej w miejscowości Baligród. Radny oznajmił, iż
chodzi o budynek starej szkoły.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie
wnioskowanej uchwały.

uzasadnienie do projektu

Wiceprzewodniczący Rady odczytał uzasadnienie które stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu. Radny dodał, że na wniosku oprócz podpisów ww. radnych
widnieją podpisy mieszkańców.

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z zebranych pragnie zająć głos na temat
wniosku złożonego przez ośmiu radnych.

Wójt powiedziała, że chciałby się odnieść do przedstawionego projektu uchwały. Wójt
poprosiła o zapisanie w protokole słów które wypowie.
„… Ja jako Wójt protestuję przeciwko umieszczeniu w porządku obrad niniejszej
uchwały…” Wójt oznajmiła, że po pierwsze za uchwałą rady gminy z dnia 18 grudnia
2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Baligród położonej w miejscowości Baligród głosowali
wszyscy radni i dlatego, że po drugie wycofanie uchwały spowodowałoby
pozbawienie gminy dochodu w wysokości 500 000,00 zł i spowodowanie deficytu.
Deficyt gmina może pokryć zaciągając kredyt do którego na dzień dzisiejszy nie ma
właściwości (kredytowych). Tego typu uchwały nie są w kompetencji rady lecz
w kompetencji wójta. Projekt uchwały budżetowej składany jest do 15 listopada roku
poprzedzającego do RIO w tym projekcie przedłożonym przez wójt znalazła się
wartość starej szkoły czyli na około 500 tys. zł. Wójt oznajmiła, że rada nie może
zwiększyć deficytu ponieważ naruszyłaby dyscyplinę finansów publicznych wraz
z wójtem. Jest to tylko i wyłącznie kompetencja Wójta. Jeżeli Rada podjęłaby taką
decyzję to zobowiązana jest wskazać źródło finansowania na kwotę 500 tys. zł. Wójt
powiedziała, że kwota została wkomponowana w Wieloletnią Prognozę Finansową.
Wójt zapytała i wyraziła nadzieję, czy wnioskodawcy projektu uchwały mają
zmieniony projekt uchwały WPF. Wójt ponownie oznajmiła, iż protestuje przeciwko
umieszczeniu projektu w porządku obrad. Wójt uważa, że tego typu projekt należy
skonsultować na komisji, o co wójt wnioskuje, jak również skonsultować
z mieszkańcami Baligrodu. Wójt zaznaczyła, że w ubiegłą niedzielę na temat
sprzedaży

przeprowadzono

z

mieszkańcami

Baligrodu

konsultację,

na

co

mieszkańcy wyrazili chęć i przyzwolenie.

Mecenas UG Stanisław Lis powiedział, że przedłożony projekt uchwały wiąże się
z budżetem dlatego nieroztropne byłoby w dniu dzisiejszym procedować nad tą

uchwałą ponieważ wywiera ona skutki w głównej uchwale budżetowej. Zdaniem
mecenasa uchwała powinna być w pierwszej kolejności skierowana na komisję
budżetową która jest władna do dokona odpowiednich zmian w głównej uchwale
budżetowej. Mecenas wyraził obawę, iż przyjęcie projektu uchwały może być
kłopotliwe i przynieść dalekosiężne skutki na przyszły i bieżący rok, co jest bardzo
istotne przy realizacji inwestycji. Przekładanie projektu uchwały bez uprzedniej
konsultacji ze skarbnikiem UG jest dosyć nierozsądne. Mecenas za przykład podał
wniosek wystosowany w ostatniej chwili na ostatniej sesji o przyznaniu dotacji dla
Stowarzyszeń. Wniosek przeszedł a okazało się że dotacja nie może być przyznana
ponieważ narusza ustawę o finansach publicznych. Mecenas oznajmił, iż nie
wypowiada się merytorycznie o uchwale, lecz chce aby projekt był rozważnie
przeanalizowany i żeby każdy miał świadomość skutków podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał Skarbnik UG czy projekt uchwały w znacznym stopniu
koliduje z prawidłowym funkcjonowaniem budżetu.

Skarbnik UG odpowiedziała, że przedłożony projekt uchwały jest bardzo spójny
z uchwałą budżetową oraz z uchwałą o Wieloletniej Prognozie Finansowej. Skarbnik
oznajmiła, że nie można głosować tylko nad tą uchwałą jako nad czymś odrębnym.
Rada w chwili obecnej powinna wskazać źródło pokrycia deficytu, który zostanie
zwiększony poprzez zmniejszenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości lub
wskazać w budżecie gminy zmniejszenie wydatków na kwotę 500 tys. zł.

Przewodniczący Rady powiedział, że wnioskodawcy przedłożyli projekt uchwały wraz
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Przewodniczący zaproponował aby uchwałą zająć się na następnej sesji.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że jako grupa radnych wnioskująca o uchylenie
uchwały nadal mimo Państwa argumentów będziemy podtrzymywać stanowisko
i będziemy wnosić o podanie wniosku pod głosowanie z prostego powodu – rada
gminy ma wyłączną kompetencję decydować o sprzedaży majątku gminnego i tak
samo ma kompetencje wycofać zgodę na sprzedaż i ani Wójt , ani Skarbnik, ani ktoś
inny nic do tego niema w sensie formalnym. Jest to wyłączna decyzja rady a skutki
tej decyzji radni będą oceniać na kolejnych posiedzeniach rady w tym jaki sposób
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w budżecie sprzedaż majątku na kwotę 1.200.000 zł lecz nikt nie wie jak się to
zrealizuje ze względu na to czy sprzedaż doszłaby do skutku czy nie. Radny poprosił
aby nie wprowadzać rady i opinii publicznej w błąd, że nie można podjąć takiej
uchwały.

Wójt oznajmiła, iż odsyła radnego Bielenia do ustawy o finansach publicznych
w której wyraźnie widnieje zapis, iż powiększanie deficytu jest tylko i wyłącznie
kompetencją Wójta, a nie Rady Gminy. Rada Gminy zwiększając deficyt musi
wskazać źródło finansowania. W dniu dzisiejszym radni nie wskazali źródła. Wójt
poprosiła wnioskodawców o przedłożenie zmiany do WPF. Wycofując 500 tys. zł
z budżetu gminy radni powinni mieć świadomość iż musi mieć to pokrycie w uchwale.
Wójt poprosiła o wskazanie zmian w WPF. Wójt zaznaczyła, że zgodnie z art. 233
inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej należy tylko
i wyłącznie do zarządu jednostki samorządu, której kompetencje sprawuje wójt.
Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej
sporządza i przekłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej Wójt, art. 246 – opina
w sprawie możliwości sfinalizowania deficytu – Regionalna Izba Obrachunkowa, na
podstawie projektu uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządową. Rada nie
może nakazać Wójtowi zwiększanie deficytu.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Pelc powiedział, że rada jest władna do
przekładania projektów uchwał. Wiceprzewodniczący zapytał, co radnych interesuje
WPF. Zdaniem radnego Wójt składając projekt uchwały budżetowej nie wiedziała jaki
będzie wpływ z budynku, ponieważ budynek został wyceniony dwa tygodnie temu.
Rada w pierwszej wersji uchwałę przyjęła w grudniu, wówczas nie było mowy
o żadnej wycenie ani o wysokości dlatego nie można było zakładać jaka kwota do
budżetu wpłynie ponieważ był to abstrakcyjny termin. Nikt nie wiedział, czy budynek
zostanie wystawiony za 5 tys. zł ponieważ tak jak jest podane w specyfikacji do
przetargu jest to ruina, budynek jest zniszczony w 60-70% więc generalnie można to
rozburzyć i w tym miejscu postawić co się chce. Nie może Pani mówić, że my
burzymy finanse publiczne gminy bo to jest nieprawda ponieważ te pieniądze były
fikcyjnie przyjęte do budżetu ponadto założenia do budżetu są nie na 1,2 mln zł tylko

do tego należy doliczyć majątek z tytułu sprzedaży drewna, gdzie jest założenia na
850 tys. zł. Więc kwota ze sprzedaży majątku trwałego czyli budynki, działki plus
drzewo jest to kwota ponad 2 mln zł do budżetu. Radny powiedział, że trzeba się
nauczyć oszczędzać. Radny przypomniał, że do wniesienia projektu uchwały
wystarczy pięciu radnych. Radny zaznaczył, że kierunki pracy wójta wytycza rada.
Radny zapytał kiedy została wykonana wycena.

Pracownik odpowiedział, że dokładnie nie pamięta lecz prawdopodobnie pod koniec
lutego.

Wiceprzewodniczący powiedział, że nie można było tej kwoty uwzględniać do
projektu uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady zapytał mecenasa czy ta uchwała może być wprowadzona do
porządku obrad.

Mecenas odpowiedział,

że należy
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finansowania.

Mecenas

powiedział, że powtarza się sytuacja z poprzedniej sesji na której w ostatniej chwili
poddano wniosek o przyznaniu dotacji dla stowarzyszeń co zostało zaakceptowane
przez radę lecz w chwili obecnej się okazuje, że forma udzielenia dotacji narusza
przepisy o finansach publicznych. Mecenas oznajmił, że można na sesji wprowadzać
nowe projekty uchwał jeżeli są one proste, jasne, zrozumiałe i nie budzą wątpliwości.
Jeżeli uchwała jest związana z finansami gminy to powinna przejść normalną drogę
legislacyjną czyli na komisję która określi skutki finansowe. Mecenas oznajmił, że
w swojej opinii nie pozbawia rady do podejmowania uchwał, lecz zaznacza iż
powinna być normalna dyskusja na komisji obejmująca skutki finansowe.
Mecenas odniósł się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady w temacie
planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Mecenas oznajmił, że do
projektu budżetu szacuje się wartość majątku gminnego w tym przypadku
nieruchomości . Szacunki wykonuje się na podstawie wycen wykonanych wcześniej,
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merytorycznie odpowiedzialny uwzględnia wszystkie warianty i na ich podstawie jest
wstanie oszacować wartość danej nieruchomości, dlatego nazywane są to
szacunkowa wartości nieruchomości.

Radny Robert Owsianik powiedział, że jako radny i członek komisji budżetowej musi
mieć na uwadze dobro finansów publicznych gminy, nie można doprowadzić do
zapaści finansów gminy które poniekąd są proponowane. Radny zaproponował aby
sprzedaż ograniczyć wyłącznie dla mieszkańców gminy Baligród. Radny poprosił
o przegłosowanie tej propozycji.

Przewodniczący Rady zapytał mecenasa czy można ograniczyć sprzedaż.

Mecenas poprosił aby radni nie żądali w dniu dzisiejszym od niego encyklopedii.
Mecenas zaznaczył, że skutki finansowe są potężne i wymaga się w ciągu kilku
minut podjęcia decyzji. Zdaniem mecenasa jest to bark szacunku dla innych osób
mających decydować w niniejszej sprawie. Mecenas oznajmił, że radny nie może
mówić, iż finanse publiczne go nie interesują ponieważ zwłaszcza radnych powinno
interesować jakie będą skutki finansowe i finanse jak będą się one rozwijać.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że nie ma celowości prowadzenia dyskusji nad
projektem uchwały. Dyskusja odbędzie się w chwili przyjęcia uchwały do porządku
obrad sesji. Radny poprosił o niemieszanie uchwały budżetowej i planów
finansowych do projektu uchwały ponieważ nie ma to bezpośredniego związku
z uchwałą.

Mecenas poprosił aby radny Bieleń nie wprowadzał w błąd zebranych, iż nie ma
skutków finansowych. Mecenas zapytał jak radny uważa jeżeli coś się wyjmuje ze
sprzedaży to nie ma skutków.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że jeżeli uchwała nie zostanie wprowadzona na
dzisiejszej sesji to grupa radnych będzie wnosiła o zwołanie nadzwyczajnej sesji
w tej sprawie.
Mieszkanka gminy - Regina Srocka - zapytała o co w tym wszystkim chodzi. Jest
grupa radnych która zagłosowała na tak aby z obiektem coś zrobić a w chwili obecnej
część radnych wnosi o coś innego. Radni twierdzą, że ma powstać muzeum.
Mieszkanka zapytała czy radni mają świadomość, że budynek wymaga gruntownego
remontu na który rada nie ma środków.

Przewodniczący Rady powiedział, że rada w ubiegłym roku zastanawiała się co z tym
obiektem zrobić. Wszyscy radni zdecydowali aby przeznaczyć nieruchomość do
sprzedaży lecz nagle zaczyna się robić ruch ponieważ docierają sygnały, że ktoś
chce tą działkę wykupić pod Biedronkę.

Wójt powiedziała, że nie wie kto sieje zamęt lecz przypuszcza, że ta grupa która
podpisała się pod tym projektem. Wójt oznajmiła, że w jej gabinecie nie było żadnego
przedstawiciela Biedronki ani żadnego innego który chciałby otworzyć jakąś sieć
handlową. Wójt zastanawia się komu zależało na wprowadzeniu destrukcji
w budżecie gminy. Wójt podziękowała Radnemu Zbigniewowi Pelc za to, że jako
radny z Mchawy tak bardzo zabiega o budynek w miejscowości Baligród
i przedstawia propozycję utworzenia muzeum w budynku dawnej szkoły lecz Wójt
przypomina radnemu, ze na terenie Baligrodu znajdują się obiekty typu przedszkole,
ośrodek zdrowia w których wydzielone zostały lokale mieszkalne i które wymagają
remontu. Dowodem są pisma wystosowywane systematycznie przez lokatorów
mieszkań lecz gmina systematycznie odpowiada, że nie ma środków na ich
wyremontowanie. Wójt zapytała o czym radny Pelc mówi o jakim remoncie szkoły.
Wójt przypomniała, że za wcześniejszej rady na której czele stał radny Bieleń została
oszacowana wartość starej szkoły i została wykonana ekspertyza. Za rady radnego
Bielenia wnioskowane było do Wojewody, do Ministerstwa, że szkoła zagraża
katastrofą budowlaną i należało przenieść dzieci czym prędzej do nowego obiektu.
Wójt zapytała wnioskodawców za czyje i jakie pieniądze chcą wykonać remont
szkoły. Wójt przypomniała zebranym, iż w tym roku do budżetu gminy wpłynęło mniej
środków na kwotę 540 tys. zł, a w przyszłym roku do budżetu gminy wpłynie mniej na
około 900 tys. zł co jest zasługą poprzedniej Rady na której czele stał Radny Bieleń
ponieważ poprzednia rada nie opodatkowała dróg rolniczych które ustawowo były
obowiązkowe do opodatkowania. Za te poczynienie wszyscy muszą zapłacić. Wójt
zapytała o jakim remoncie szkoły radni mówią ! Wójt ma świadomość, że część rady
ma zamysł siania destrukcji i robić wszystko aby dalej się nic nie udało wykonać.
Wójt przypomniała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zwiększenie
deficytu może wskazać wójt, a radny lub grupa radnych może prosić lecz musi
wskazać źródło finansowania. Na dzień dzisiejszy grupa radnych nie wskazała źródła
finansowania ani nie umieścili kwoty dochodowej w wysokości 500 tys. zł.

Wójt powiedziała, że wartość nieruchomości podana do budżetu była wartością
przypuszczalną na temat której można zasięgnąć informacji na rynku.
Wójt poprosiła wnioskodawców o wskazanie źródła pokrycia kwoty 500 tys. zł.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że wniosek został złożony lecz w temacie
wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad sesji wypowie się rada gminy.

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś jeszcze wnosi o zmianę do porządku obrad
sesji.
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wynagrodzenie Wójta Gminy Baligród. Wójt prosi o pomniejszenie wynagrodzenia .

Wójt oraz Radni więcej zmian nie wnieśli.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zmian do porządku
obrad sesji polegającej na wprowadzeniu uchwały w sprawie uchylenia uchwały
z dnia 18 grudnia 2012 roku.
Za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad sesji głosowało 8 radnych,
7 przeciw.
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad sesji większością głosów.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zmian do porządku
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wynagrodzenia Wójta Gminy Baligród
Za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad sesji głosowało 13 radnych,
2 wstrzymało się.
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad sesji większością głosów.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem całego porządku
obrad sesji.
Za przyjęciem głosowało 9 radnych, 4 przeciw, 2 wstrzymało się.
Porządek obrad sesji został przyjęty większością głosów.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu.
Radni uwag nie wnieśli.
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z poprzedniej sesji.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5 Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady przystąpił do powołania Komisji Wniosków i Uchwał
w składzie:
Radna Małgorzata Olszanicka
Radny Stanisław Piłat – przewodniczący
Radny Edward Pelc
Za przyjęciem komisji wniosków i uchwała w ww. składzie głosowało 15 radnych.
Komisja został powołana jednogłośnie .

Ad.6 Informacja o realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
Wójt poinformowała, że na ostatniej sesji zostały wystosowane następujące wnioski;
1. Wyrażenie zgody na odbycie stażu pracy w gimnazjum w Mchawie.
Zgoda została wyrażona pomimo tego, iż nie jest to kompetencja rady ani
wójta. Jest to kompetencja dyr. placówki.
2. Wystąpić do Instytucji Państwowych, które mają wpływ na podległe sobie
instytucje, żeby używały poprawnej nazwy miejscowości Kielczawa.
Z wniosku nie wynika które instytucje użyły niepoprawnej nazwy miejscowości
Kielczawa. Wniosek o wystąpienie do instytucji państwowych jest zbyt ogólny
a katalog takich instytucji jest zbyt rozległy. Z wnioskiem należy wystąpić do tych
instytucji które dopuściły się przekręcenia nazwy. Wójt poprosiła o wskazanie kiedy
taki przypadek miał miejsce oraz która instytucja się tego dopuściła.
3. Umieszczać protokoły z sesji na stronie BIP po formalnym przyjęciu przez
radę.
Wniosek dotyczy Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły będą udostępniane na stronie BIP.

Radny Zbigniew Bończak powiedział, że poprawki w sprawie miejscowości Kielczawa
może nanosić Minister Cyfryzacji lub Marszałek. Radny nadal podtrzymuje swój
wniosek.

Ad. 7 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
Wójt poinformowała, że w okresie miedzy sesyjnym zajmowała się następującymi
sprawami ( sprawozdanie stanowi załącznik 3 do niniejszego protokołu ).
Ad. 8 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie –
sprawozdanie Komendanta Policji oraz Komendanta OSP

Zastępca Komendanta PKPP w Lesku przedstawił informację która stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny Robert Owsianik podziękował Komendantowi za dbałość o bezpieczeństwo
naszej gminy.

Wójt podziękowała w imieniu własnym, radnych i mieszkańców za znakomicie
układającą się współpracę.

Przewodniczący Rady również podziękował komendantowi za dobrze układającą się
współpracę.

Sołtys wsi Nowosiółki powiedział, że życzyłby sobie aby funkcjonariusze byli częściej
widywani w godzinach nocnych na terenie naszej gminy. Sołtys zaznaczył, że chodzi
przede wszystkim o dewastację mienia.

Komendant OSP Baligród przedstawił sprawozdanie które stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady podziękował w imieniu wszystkich radnych i mieszkańców za
pomoc w trakcie wystąpienia zdarzeń kryzysowych.

Ad. 9 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012
rok.
Kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie które stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że radnych dochodzą niepokojące sygnały, że
bardzo krytycznie ocenia Wójt pracę kierownik GOPS, dla radnych którzy już są
którąś kadencję jest to zupełnie niezrozumiałe ponieważ nigdy nie mieli
poważniejszych zastrzeżeń do pracy kierownik pomimo tego że nie zawsze zgadzali
się merytorycznie z kierowniczką. Radny uważa że kierownik jest merytorycznie
doskonale przygotowana do swoich zadań. Radny zapytał czy Wójt ma jakieś
zastrzeżenia do pracy kierownik Prach, jeżeli tak proszę powiedzieć jakie i czy myśli
o zwolnieniu.

Wójt odpowiedziała, że są to sprawy personalne, a radny nie jest komisją etyczną.

Radny Rafał Bieleń powiedział, że nadzoruje pracę Wójt i innych jednostek, dlatego
pyta czy coś dzieje się niepokojącego w GOPS.

Radna Iwona Irzyńska zapytała dlaczego w GOPS wykonywany jest audyt. Kontrole
przeprowadzane przez PUW dwa razy do roku wypadają wzorowo. Radna zapytała
ile kosztuje taki audyt.

Wójt odpowiedziała, że przeprowadzenie kontroli zarządczej należy do zadań wójta.
W chwili obecnej kontrolowana jest druga jednostka, w okresie późniejszym zostania
przekontrolowane następne. Wójt zaznaczyła, że w innych urzędach również
odbywają się takie kontrole.

Radny Rafał Bieleń zapytał kiedy będzie kontrola gminy.

Wójt odpowiedziała, że za rok.

Radny Rafał Bieleń zapytał ile kosztują audyty.

Skarbnik odpowiedziała, że nie pamięta.

Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli są zastrzeżenia do funkcjonowania
urzędu sprawę będzie można wyjaśniać we wolnych wnioskach

Radny Rafał Bieleń prosi o odnotowanie w protokole, że Wójt nie miała żadnych
zastrzeżeń do pracy Kierownik Prach.

Ad. 10 Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok
Dyr. GBP przedstawiła sprawozdanie stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.

Ad. 11 Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystyki i Sportu oraz
Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok. Przygotowanie CITiS oraz GOK do sezonu
turystycznego w 2013r.
Dyr. GOK przedstawiła sprawozdanie stanowiące złącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie CITiS.

Ad. 12 Interpelacje i zapytania radnych
Radny Rafał Bieleń poprosił o przedstawienie odpowiedzi na interpelację która
zostanie

złożona

w

chwili

obecnej.

Proszę

o

przedstawienie

wykazu

nieuregulowanych zobowiązań z podaniem tak jak w poprzedniej interpelacji wobec
kogo są te zobowiązania, na jaką kwotę i z jakiego tytułu w następujących jednostek
organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku tj. GOK, GZOPO, GOPS,
GBP, Szkoła Podstawowa w Baligrodzie oraz Gimnazjum w Mchawie. Radny
powiedział, że będzie to uzupełniało stan zadłużenia czyli nieuregulowanych
zobowiązań całej gminy na koniec ubiegłego roku. Z wykazu przedstawionego do
poprzedniej interpelacji wydatki urzędu gminy wynoszą ponad 300 tys. zł
niezapłaconych rachunków, faktur i innych płatności.

Radny Rafał Bieleń oznajmił, że interpelację składa ustnie do protokołu.

Radny Rafał Bieleń złożył następną interpelację związaną z faktem wynajęcia lokalu
mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób w „Przedszkolu”. Radny zapytał czy
prawdą jest, że lokal został wynajęty również pracownikowi urzędu gminy. Radny
zapytał na jakich zasadach, dla kogo i czy zostało przeprowadzone jakieś
postępowanie mające wyłonić osoby chętne, potrzebujące takiego lokalu w urzędzie
gminy, czy zostało to przeprowadzone z informacją ile osób się starało oraz czy
zostały poinformowane o tym fakcie i jeżeli faktycznie lokal został wynajęty
pracownikowi Urzędu Gminy w Baligrodzie czy odbyło się to zgodnie z uchwałą Rady
Gminy dotyczącą zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie
z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Pelc oznajmił, iż chce złożyć dwie interpelacje
na które prosi odpowiedzieć w terminie przewidzianym w statucie.
Rady poprosił o zestawienie wyników przetargów na sprzedaż drzewa pochodzącego
z mienia gminnego. Jeżeli była inna forma sprzedaży to również. Powyższe
zestawienie wykonać za rok 2011, 2012 i w chwili obecnej, kwotowo jak to się
przedstawiało za kubiki, jak umowa spisana, na co trzeba.

Wiceprzewodniczący Rady złożył drugą interpelację.
Zestawienie
prywatne,

gruntów,
podmioty

budynków,

pomieszczeń

gospodarcze,

dzierżawy

dzierżawionych
gruntów

przez

terminowe,

osoby

wieczyste

z kwotami za te dzierżawy – jakie mamy wpływy. Radny poprosił o podanie kwot
z budżetów gminy na administrację na koniec roku 2010, 2011, 2012 oczywiście
jednostki podległe również , czyli GZOPO, GOK wiadomo o co mi chodzi.
Proszę podać koszty oświetlenia dróg w gminie również w tych samych latach 2010,
2011, 2012. Proszę o przedstawienie dokumentacji jaką gmina wykonała na drogę
w Mchawie

biegnącą

od

Pana

Roberta

Owsianika

do

Pana

Grzegorza

Stemberskiego – co zostało wykonane, jaka jest to dokumentacja.
Koszty użytkowania pojazdów w gminie w latach 2011, 2012.

Jakim mieniem

trwałym dysponuje gmina, proszę podać działki, grunty rolne, budynki, place, poza
pozycjami które mają być w bieżącym roku sprzedane.

Ad. 13 Podjęcie uchwał :
a) w

sprawie

uchylenia

uchwały

Nr

XXV.122.2012

Rady

Gminy

w Baligrodzie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy
Baligród położonej w miejscowości Baligród.
Wójt Gminy Baligród oznajmiła, iż ponownie pragnie powiedzieć, że zablokowanie
sprzedaży omawianej działki spowoduje zahamowanie inwestycji i totalny chaos
w budżecie. Zdaniem wójt grupie radnych przede wszystkim chodzi o to aby
zablokować gminne inwestycje. Wójt poinformowała, że w takim przypadku gmina
będzie musiała wycofać się z dofinansowania na halę sportową w Baligrodzie, na
którą został złożony wniosek do RPO do ministerstwa oraz dofinansowanie z rezerwy
celowej. Wójt zaznaczyła, że w ubiegłym roku była wykonana ekspertyza
wykonanych wcześniej fundamentów pod halę z której wynika, iż nadają się do
wykorzystania.
Wójt powiedziała, że grupa radnych złożyła projekt uchwały lecz nie poddała pomysłu
co dalej z obiektem zrobić oraz skąd pozyskać środki na remont obiektu. W chwili
obecnej obiekt już częściowo zagraża bezpieczeństwu. Wójt oznajmiła, że wycofanie
uchwały zezwalającej na sprzedaż, spowoduje zmniejszenie dochodów w budżecie
co następnie wiąże się z wprowadzeniem zarządu komisarycznego do gminy. Wójt
podkreśliła, że grupie radnych o to chodzi w której prym wiodą Pan Bieleń, Pan
Bończak i którzy od pierwszego dnia kadencji uaktywniają się w sianiu destrukcji.
Wójt zaznaczyła, iż większość radnych, jak do tej pory, popierała realizację inwestycji
w gminy Baligród. W 2011 roku udało się do budżetu gminnego dodatkowo pozyskać
4 000 000 zł i zrealizować szereg inwestycji w różnych miejscowościach, w 2012
roku udało się pozyskać prawie 3 500 000 zł. Wójt oznajmiła, że deficyt który
powstanie przez wycofanie uchwały o sprzedaży spowoduje również niepowstanie
stołówki przy szkole. Wśród radnych i to baligrodzkich słychać, iż chcą zablokować
powstanie stołówki. Jest to smutne ponieważ na sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu
24 maja 2012r. odbyło się spotkanie z projektantami: Panem Farbiszem i Janowskim,
którzy

przedstawili

koszt

przeprojektowania

hali

sportowej

i

stołówki.

Przeprojektowanie gminę kosztowało 50 tys. zł na co Rada wyraziła zgodę. W chwili
obecnej grupa radnych proponuje utworzenie w starej szkole muzeum lecz nie
zastanawia się skąd wziąć środki na remont. Wójt zaznaczyła, że gmina nie ma
środków na remont sklepu dzierżawnego przez Pana Hebdę z którego sypią się

cegły i przecieka dach. Wójt oznajmiła, iż nie dziwi się, ze destrukcję robi Pan Pelc
z Mchawy lecz dziwi się, że radni Baligrodzcy zaczynają popierać Pana Pelca
inicjatywy destrukcyjne. Wójt zaapelowała do radnych o rozwagę podczas
głosowania nad uchwałą. Wójt wyraziła nadzieję, że radni się zastanowią i podejmą
właściwą decyzję.

Wójt podziękowała radnym z Zahoczewia i Nowosiółek, że

zawsze głosowali nad inwestycjami w Baligrodzie typu szkoła, hala, ocieplenie itd.
pomimo tego, że gmina zamknęła im szkołę. Wójt przypomniała, że powstanie
stołówki zostało przegłosowane na ostatnim zebraniu w Baligrodzie na którym
mieszkańcy oznajmili, iż nie wyobrażają sobie aby stołówka nie powstała. Wójt
powiedziała, że do doposażenia stołówki gmina będzie musiała dołożyć około 25 tys.
zł lecz uzyskuje dofinansowanie w kwocie około 130 tys. zł.
Wójt powiedziała, że jeżeli radni zdecydują o uchyleniu uchwały w sprawie sprzedaży
starej szkoły z której dochód został wprowadzony do uchwały budżetowej, zwiększą
deficyt budżetowy o kwotę 500 tys. zł. Gmina nie będzie mogła pokryć zwiększonego
deficytu kredytem, ponieważ więcej kredytów nie może zaciągać. W takiej sytuacji
zostaną automatycznie zablokowane wszystkie inwestycje. W chwili obecnej gmina
posiada promesę na kwotę 400 tys. zł, którą prawdopodobnie będzie musiała oddać.
Wójt poprosiła ponownie radnych o podjęcie przemyślanej decyzji w której ma się
mieścić dobro całej gminy.
Wójt przypomniała, że grupa radnych wnioskując o uchylenie uchwały nie wskazała
źródła finansowania, dlatego wójt śmie domniemać, że jest to próba destrukcji
budżetu.

Sołtys wsi Mchawa powiedział, iż z wypowiedzi Wójt wynika, że jeżeli propozycja
radnych zostanie przegłosowana to na terenie gminy nie będą robione żadne
inwestycje. Sołtys zwrócił się z prośbą do radnych z Mchawy aby przed głosowaniem
dobrze się zastanowili i mieli na uwadze fakt, że środki które są zabezpieczone dla
wsi Mchawa np. na remonty dróg, budowę świetlicy, trzeba będzie oddać. Sołtys
poprosił Radnego Pelca aby pomyślał jak można z wniosku który złożył się wycofać.
Sołtys zaznaczył, iż mieszkańcom jak i sołtysowi bardzo zależy aby inwestycje były
wykonywane na terenie ich wsi.

Pani Aleksandra Kielarecka powiedziała, że zajmuje głos po raz pierwszy i jest trochę
zestresowana lecz chce powiedzieć iż radni wszystkim się interesują lecz nie

interesują się przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy martwią się o swoje miejsca pracy,
mało że o swoje to i też o ludzi których zatrudniają. Pani Kielarecka powiedziała, że
płaci podatki w następującej wysokości: z gospodarstwa 140 zł a z działalności rata
wynosi 540 zł, za śmieci ze sklepu 1200 zł za cały rok. Zdaniem Pani Kielareckiej nie
chodzi tylko o samą szkołę, chodzi o to gdzie i co będzie z przedsiębiorcami którzy
nie żądają parasola ochronnego lecz nimi też należy się zająć ponieważ
przedsiębiorca jest podatnikiem, płaci podatki, płacimy do urzędu skarbowego.
Szpitale padają, ludzie sprowadzają inne jakieś sklepy, duże markety to wiadomo, że
my popadamy. Unia wspiera młodych, unia wspiera przedsiębiorców. Pani Kielarecka
powiedziała, że również otrzymała dofinansowanie z unii aby prestiż gminy zmienić
ponieważ jej budynek odstraszał ludzi, nabrała kredytu i dzisiaj ma zamknąć sklep.
Pani Kielarecka zapytała czy przedsiębiorcy mają przyjść z garczkiem do gminy po tą
kaszę i ryż.
Pani Kielarecka zwróciła się do sołtysa mówiąc, że nie tylko drogi są ważne we
wiosce ponieważ drogi były robione przez kilku wójtów i wciąż są remontowane. Pani
Kielarecka powiedziała, że najwięcej podatków do gminy płaci ten kto prowadzi
działalność gospodarczą.

Wójt powiedziała, że nie wie kto puścił taką plotkę, nie wie skąd mieszkańcy mają
takie informacje, lecz jeżeli ktoś to rozrobił to widocznie miał w tym cel. Wójt
oznajmiła wszystkim zebrany, że to iż szkoła została wystawiona do sprzedaży nie
gwarantuje że znajdzie się nabywca. Żadnego oferenta pod tytułem właściciela
Biedronki, czy innego nie było. Wójt nie wie skąd ten pomysł powstał. Gmina
wystawiła budynek do sprzedaży ponieważ została do tego zmuszona ze względu na
zamknięcie budżetu. Wójt zapytała kto mieszkańcom powiedział o Biedronce ! Wójt
ponownie powiedziała, że w gminie nie było żadnego przedsiębiorcy ani właściciela
sieci Biedronka, któryby zaoferował zakup nieruchomości. Wójt zaznaczyła, że na
sprzedaż nieruchomości jest ogłaszany przetarg. W obradach ostatniej sesji
uczestniczyli przedsiębiorcy którzy oznajmili, ze na esanok wyczytali takie
wystąpienia. Pracownicy urzędu przejrzeli wszystkie strony esanok i takiego artykułu
nie spotkali.

Pani Aleksandra Kielarecka powiedziała, że teren pod szkoła jest najlepszym
terenem pod handel gdyż jest uzbrojony i znajduje się w centrum miejscowości

„… dzisiaj markety mają mieć samoobsługowe kasy tak żeby ludzi nie zatrudniać,
wszystkie pieniądze wypływają z kraju, niestety tak przyszło nawet z Cisnej jakąś
drogą pantoflową od Wójt z Cisnej że będzie Biedronka w Baligrodzie ...”

Pani Kilarecka powiedziała, że dlatego przedsiębiorcy są na sesji, inaczej tutaj by nie
byli.

Pan Marek Owsianik powiedział, że jeździ po giełdach po wioskach i bardzo dobrze
wie, że do przetargu nie startuje Biedronka lecz podstawieni ludzie którzy są na
usługach Biedronki. Pan Owsianik powiedział, że w październiku 2012r. była osoba
która oglądała teren i stwierdziła, że nadaje się pod Biedronkę. Pan Owsianik
oznajmił, że swoje pieniążki zainwestował w Baligród pomimo tego, że mógł
zainwestował w Polańczyk. Radni z Polańczyka nie dopuścili aby na ich terenie
powstał żaden market podobnie jak w Cisnej. Pan Owsianik zapytał dlaczego
w Baligrodzie nie można „ zrobić „ takiej ustawy aby nie powstał market powyżej 100
m2 .
Pan Marek Owsianik powiedział, że na podstawie kalkulacji którą wykonał jest rzeczą
nierealną aby wsad do kotła wyniósł 5 zł. Minimalna kwota to 6,5 zł. Pan Owsianik
zapytał skąd gmina weźmie pieniądze na utrzymanie stołówki.

Sekretarz UG Barbara Gawłowska odpowiedziała, że obdzwoniła sześć gmin i na
podstawie ich cen, wsad do kotła wynosi od 4,20 zł do 6,00 zł. Średnia cena wynosi 5
zł.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał jakie są koszty utrzymania ludzi.

Sekretarz odpowiedziała, że Pan Owsianik mówił o wsadzie dlatego została podana
średnia cena jednego posiłku.

Pan Mariusz Owsianik powiedział, że na ostatniej sesji Zastępca Wójta powiedział,
że była osoba zainteresowana wykupem terenu.

Wójt odpowiedziała, że na ostatniej sesji wyraźnie powiedziała, iż nikogo nie było
z Biedronki, lecz nie powiedziała, że całkowicie nikogo nie było ponieważ były trzy

podmioty które oglądały szkołę. Z osób oglądających nikt się nie przedstawiał, że jest
z Biedronki. Wójt przypomniała ponownie, że sprzedaż nieruchomości została
wkomponowana w budżet gminy na 2013 rok.

Pani Kielaracka zapytała ile rocznie wpływu do gminy wnoszą przedsiębiorcy.

Sekretarz odpowiedziała, że w chwili obecnej jest w stanie podać dochody
podatkowe wszystkich podatników.

Mieszkanka gminy Baligród zapytała ile jeszcze rodzice mają czekać na gorące
posiłki dla naszych dzieci w szczególności chodzi o dzieci dojeżdżające .W chwili
obecnej posiłki nie są ciepłe.
Wójt powiedziała, że dobro dzieci jest najważniejsze i są pewne elementy które nie
można mierzyć pieniędzmi. Wójt poinformowała zebranych, iż gmina dopłaca do
szkół z budżetu gminnego 1.380.000 zł w tym Gimnazjum 270.314 zł, SP Baligród
309 tys. zł., NSP w Mchawie 624 tys. zł z tego subwencja wynosi 483.849 zł lecz kl.0
jest zadaniem własnym gminy i gmina musi z własnego budżetu przeznaczyć kwotę
87 450 zł. W Baligrodzie jest również kl.0 do której gmina dopłaca 186 570 zł.
Wójt zapytała czy pomimo dofinansowania które gmina otrzymała z Ministerstwa
w wysokości 1.160.000 zł na wybudowanie stołówki oraz na jej wyposażenie w chwili
obecnej ma nie dopuścić do otwarcia obiektu. Wójt poprosiła o pomoc w podjęciu
decyzji.

Pan Marek Owsianik powiedział, że jest przedsiębiorcą i umie kalkulować pewne
koszty dlatego chce zapytać jak wójt chce za 500 tys. zł wybudować halę sportową,
doposażyć stołówkę, wyremontować drogi itd.

Wójt odpowiedziała, że Pan Marek jest przedsiębiorcą który z pewnością korzysta ze
środków unijnych dlatego powinien znać doskonale zasady dofinansowania
i powinien wiedzieć że bez wkładu własnego nie można ubiegać się o jakiekolwiek
dofinansowanie. Dlatego kwota 500 tys. zł nie służy pokryciu kosztów całkowitych
inwestycji lecz stanowi wkład własny. Wójt wyjaśniła że w przypadku hali sportowej
został złożony wniosek do RPO na kwotę 1 mln zł a drugi 1 mln zł gmina ma szansę
pozyskać z rezerwy budżetowej. Rada nie po to wyraziła zgodę na przeprojektowanie

hali aby teraz zaprzepaścić jej budowę. Wójt zaznaczyła, że jeżeli rada zdecyduje
o zatrzymaniu całej inwestycji to tak będzie poczynione. Zdaniem Wójt nic na siłę nie
można robić.

Przewodniczący Rady powiedział, że od 14 lat gmina stara się o środki na
dokończenie inwestycji. Przez okres 14 lat gmina sporo środków przeznaczała na
szkołę dlatego należy użyć wszelkich starań aby inwestycja została zakończona.

Pani Srocka powiedziała, że jest przerażona prowadzoną dyskusją. Zdaniem Pani
Srockiej ktoś puścił plotkę która ma służyć zablokowaniu inwestycji i zasianiu ziarna
nienawiści.
Pan Hebda powiedział że płaci regularnie czynsz i podatek do gminy. Zwracał się do
gminy o wykonanie remontu lecz otrzymał odpowiedź, iż gmina nie ma środków
w budżecie na wykonanie prac remontowych. On za sam czynsz i podatek przez
okres dzierżawy zapłacił około 170 tys. zł. czy to nie jest wystarczająca kwota aby
coś z niej przeznaczyć na remont obiektu.

Radny Robert Owsianik powiedział, że jego priorytetem jako radnego jest
dokończenie budowy drogi w Mchawie. Radny zaprosił panią Kielarecką aby
przejechała się niewyremontowaną drogą. Radny zapytał dlaczego Pani Kielarecka
nie chce jeździć tą drogą, tylko jeździ drogą na której jest położony asfalt. Radny
oznajmił, że będzie robił wszystko aby droga została wyremontowana

Pani Kielarecka powiedziała, że walczy o swoje miejsce pracy.

Sekretarz powiedziała, że w ubiegłym roku dochody budżetowe z tytułu podatków
wynosiły około 450 tys. zł.

Radny Waldemar Pitycz powiedział, że w dniu dzisiejszym nie byłoby tego problemu
gdyby nie starania Wójt. Radny powiedział, że Wójt za bardzo stara się i próbuje
rozwijać gminę. Radny nie rozumie jak można dwa, trzy miesiące wstecz głosować
nad inwestycjami a w chwili obecnej próbować blokować wszystko.

Sołtys wsi Nowosiółki Zdzisław Bober powiedział, iż należy mieć świadomość że na
terenie gminy brakuje miejsc pracy. Firmy które funkcjonują na naszym terenie są
firmami jednoosobowymi, dlatego rada i wójt muszą czynić wszystko aby chronić
naszych przedsiębiorców. Zdaniem sołtysa żadna strategiczna decyzja dotycząca
wydatków gminy nie została podjęta bez udziału rady. Wszystko cokolwiek się działo,
działo się za przyzwoleniem rady. Tak się działo przy likwidacji szkoły oraz przy
realizacji wszystkich inwestycji na terenie gminy. Rada składa się z piętnastu osób
lecz te osoby czują się odpowiedzialne za sukces lecz nie czują się odpowiedzialne
za porażkę. Sołtys oznajmił, że radny ponosi szczególną odpowiedzialność za
społeczeństwo i rolę jaka została mu powierzona przez mieszkańców. Radny nie ma
w radzie realizować własnych interesów czy partykularnych spraw wąskiej grupy
ludzi oraz czy kogoś lubi czy nie lubi, lecz ma służyć całemu społeczeństwu. Sołtys
powiedział, że radni nie muszą lubić Wójt lecz powinni ją szanować. Zdaniem sołtysa
obiekt szkolny z roku na rok będzie popadał w większą ruinę i jak najszybciej należy
coś z tym obiektem zrobić.

Mieszkańcy z gminy powiedzieli, że nie z tymi radnymi.

Sołtys wsi Nowosiółki powiedział, że najgorszą rzeczą będzie pozostawienie obiektu
w takim stanie i z taką myślą, że kiedyś coś tam będzie się robić. Zdaniem sołtysa
gminę nie będzie stać na wyremontowanie obiektu. Sołtys zwrócił się do rady aby
podjęli decyzję wypływającą z ich sumień. Sołtys zaproponował aby wypracować
takie działanie, które będzie prowadziło do tego aby na terenie gminy nie powstały
molochy marketingowe.

Radny Zbigniew Stefanowicz powiedział, że dość często pada zarzut, iż rada
w styczniu głosowała inaczej a w dniu dzisiejszym inaczej. Radny powiedział, że
dotarła informacja o utworzeniu marketu i w takim przypadku każdy radny ma prawo
zmienić swoje zdanie. Radny powiedział, że mieszkańcy wsi przyszli do niego
z problemem i z prośbą o pomoc, dlatego radny dba o dobro swoich wyborców i o ich
interesy.

Sołtys wsi Baligród Zygmunt Szybowski zaproponował aby rada w dniu dzisiejszym
nie głosowała nad odrzuceniem uchwały lecz o jej wstrzymanie. Sołtys oznajmił, że

wówczas rada, wójt oraz zainteresowane osoby będą mogły na spokojnie usiąść
i porozmawiać jak rozwiązać problem naszych przedsiębiorców.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że radnym nie chodzi o to, aby zablokować
sprzedaż działki na całe życie, lecz o to aby zablokować sprzedaż w chwili obecnej.
Wszystko po to aby rada miała czas zastanowić się, co z tym obiektem zrobić. Radny
zaznaczył, iż gmina do sprzedaży wystawiła kilkadziesiąt działek dlatego ta jedna
działka nie jest jedną jedyną przeznaczoną na sprzedaż. Radny oznajmił, że rada nie
może w innej formie przerwać procedurę sprzedaży, aniżeli poprzez uchylenie
poprzedniej uchwały zezwalającej na sprzedaż.

Pracownik UG powiedziała, że procedura związana ze sprzedażą została rozpoczęta
w dniu 14 marca 2013r. W tym celu gmina poniosła koszty opracowania
dokumentacji typu operat szacunkowy, publikacja w prasie itd. Pracownik
zaznaczyła, że na ten cel zostały wydatkowane publiczne środki.

Przewodniczący Rady podsumował dyskusję; przedsiębiorcy którzy działają na
terenie gminy wnoszą do gminy podatki, i rozumie ich obawy związane ze stratą
miejsc pracy, z drugiej strony jest chęć sprzedaży działki na której zlokalizowana jest
stara szkoła i poparta zgodą mieszkańców na zebraniu wiejskim, Jest też sentyment
do obiektu ze względu na uczęszczanie mieszkańców przez tyle lat do tej szkoły.
Przewodniczący oznajmił, że jest to ciężka decyzja.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały
Za przyjęciem głosowało 8 radnych, 7 przeciw.
Uchwała została podjęta większością głosów.

b) w sprawie zmian w budżecie gminy Baligród na 2013 rok

Skarbnik UG Urszula Różycka odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok.

Radny Rafał Bieleń zapytał o ostatni paragraf dotyczący dożywiania.

Skarbnik UG odpowiedziała, że chodzi o doposażenie stołówki.

Radny Rafał Bieleń zapytał na jakim etapie jest stołówka.

Wójt odpowiedziała, że radny powinien pójść i zobaczyć co zostało już wykonane.
Wójt oznajmiła, że 25 tys. zł stanowi wkład własny gminy w doposażenie stołówki.

Radny Rafał Bieleń powiedział, iż słyszał że stołówka jest już wyposażona.

Wójt odpowiedziała, że zadaniem radnego jest interesować się inwestycjami
ponieważ za to radny bierze diety. Wójt wyraziła zdziwienie, że radny od września
2012 roku nie zainteresował się w jakim stanie jest stołówka. Wójt rozumie, że
radnego uczestnictwo w radzie wiąże się pewnie z dietami lecz Wójt zaprasza
radnego na plac szkoły w celu obejrzenia stanu stołówki i jej wyposażenia.

Radny Rafał Bieleń zaproponował aby Komisja Oświaty się zajęła tematem
doposażenia stołówki. Radny zapytał Przewodniczącego Komisji Oświaty czy coś
wiedział na temat stołówki, czy zapytał członków komisji o zdanie.

Przewodniczący Komisji Oświaty oznajmił, że nie widzi potrzeby i sensu zwoływania
Komisji Oświaty do jednego tematu. Radny przypomniał, że zwołanie komisji wiąże
się z wypłatą diet dla radnych. Zdaniem Przewodniczącego temat i tak misi być
zaakceptowany przez całą radę na sesji dlatego zwołanie komisji w jednym temacie
generowałoby dodatkowe koszty dla urzędu.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za przyjęciem głosowało 8 radnych, 4 przeciw, 3 wstrzymało się.
Uchwała została podjęta większością głosów.

c) w sprawie zmiany terminu spłaty rat kredytu bankowego zaciągniętego
w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział Sanok

Skarbnik UG odczytała projekt uchwały.

Skarbnik UG oznajmiła, że w uchwale został wydłużony termin spłat dwóch kredytów
Jedne w kwocie 275 tys. zł, drugi w kwocie 500 tys. zł. Kredyty zostały zaciągnięte
w PBS oddział w Sanoku.

Radny Zbigniew Stefanowicz zapytał ile gminę będzie kosztowało przesunięcie spłaty
rat kredytu.
Skarbnik odpowiedziała, że bank naliczy odsetki po podpisaniu umowy.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały
Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 3 przeciw, 1 wstrzymał się.
Uchwała została podjęta większością głosów.

d) w sprawie wprowadzenia zmian w WPF gminy Baligród 2013 -2017

Skarbnik UG odczytała projekt uchwały informując, że zmiana związana jest ze
zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w którym określono nowy wzór WPF.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały
Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się.
Uchwała została podjęta większością głosów.

e) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki

Przewodniczący Rady zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi lub zapytania do ww.
uchwały.
Radni uwag oraz zapytać nie wnieśli

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały
Za przyjęciem głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

f) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Przewodniczący Rady zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi lub zapytania do ww.
uchwały.
Radni uwag oraz zapytać nie wnieśli.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały
Za przyjęciem głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

g) w sprawie uchwalenia

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania

Narkomanii na 2013 rok

Przewodniczący Rady zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi lub zapytania do ww.
uchwały.
Radni uwag oraz zapytać nie wnieśli.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały
Za przyjęciem głosowało 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

h) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przewodniczący Rady zaproponował aby taryfy za wodę i ścieki pozostawić na
poziomie ubiegłego roku ze względu na podniesienie opłat za śmieci. Kolejne
podwyżki nie są wskazane.

1. Wysokość opłat za wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

cena netto

cena za 1m3

2,50 zł

Zbiorowe zaopatrzenie w wodęgospodarstwa domowe,
i pozostali odbiorcy
ZW

dostarczanej wody

2. Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

cena netto

Mieszkańcy wsi Jabłonki
gospodarstwa domowe,

cena za 1 m3

i pozostali odbiorcy

odprowadzonych

OŚ

4,44 zł

ścieków

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

cena netto

Mieszkańcy wsi Baligród
gospodarstwa domowe,

cena za 1 m3

i pozostali odbiorcy

odprowadzonych

OŚ

4,44 zł

ścieków

2.Zryczałtowana cena usługi transportu i utylizacji nieczystości płynnych w wysokości 111,11 zł netto za jeden
kurs.

Do opłat za dostawę i odprowadzanie ścieków naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

Radni przyjęli propozycję przewodniczącego.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

i) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej.

Pracownik UG poinformowała, że dzierżawa dotyczy gruntu na którym posadowiony
jest budynek kwiaciarni w Baligrodzie.

Radny Waldemar Pitycz powiedział, że cześć budynków nie mieści się w granicach
działki gminnej.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że dzierżawie podlega grunt stanowiący
własność gminy. Gmina nie może wydzierżawiać coś co nie stanowi jej własności.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały
Za przyjęciem głosowało 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

j) w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mchawa” powstałej
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016

Przewodniczący Rady zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi lub zapytania do ww.
uchwały.
Radni uwag oraz zapytać nie wnieśli.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

k) w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk
sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Gminie Baligród
Przewodniczący Rady zapytał czy radni wnoszą jakieś uwagi lub zapytania do ww.
uchwały.
Radni uwag oraz zapytać nie wnieśli

Przewodniczący Rady poprosił o zmiany w uchwale poprzez: wykreślenie
z regulaminu obuwia typu korki, które niszczy nawierzchnię boisk, zmianę zarządcy
obiektu na Urząd Gminy a nie Gminę Baligród, oraz określenie właściciela obiektu Gminę Baligród.

Radny Henryk Różycki zapytał na jakiej podstawie można zakazać używania korków
Radny zaznaczył, że na terenie powiatu leskiego na każdym Orliku sportowcy grają
w korkach.

Sekretarz odpowiedziała, że na Orliku wolno grać jedynie w obuwiu płaskim bez
chropowatej powierzchni. Obuwie typu korki może zniszczyć nawierzchnię która nie
będzie podlegała gwarancji.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały
Za przyjęciem głosowało 15 radnych
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

l) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baligród

Przewodniczący Rady

poinformował, iż Wójt wnioskuje o obniżenie poborów do

kwoty która obowiązywała wcześniej. Przewodniczący Rady odczytał projekt
uchwały.

Radny Rafał Bieleń złożył wniosek o odrzucenie w całości projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Radnego
Bielenia .
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 8 przeciw.
Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały w wersji
podjętej na początku kadencji.
Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 7 przeciw.
Uchwała została podjęta większością głosów.

Ad. 14 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady zapytał radnego Rafała Bieleń czy odpowiedz na interpelacje
radny otrzymał w terminie.
Radny Rafał Bieleń odpowiedział, że tak.

Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź na interpelację złożoną na poprzedniej
sesji. ( Odpowiedź stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu)

Ad. 15. Wolne wnioski, zapytania i dyskusja.

Przewodniczący Rady złożył wniosek dotyczący przyznania środków z budżetu
gminy na obchody 140-lecia OSP Baligród w kwocie 10 tys. zł. Przewodniczący
zaproponował środki przesunąć z wynagrodzeń dla Wójta.
Przewodniczący złożył wniosek dotyczący zwiększenia środków na organizację
konkursu z dziedziny kultury fizycznej i sportu w kwocie 5 tys. zł. Przewodniczący
zaznaczył, że na terenie gminy powstało następne stowarzyszenia które również
może składać wniosek o dofinansowanie na kulturę i sport więc zwiększenie środków
jest zasadne.
Przewodniczący zaproponował aby zwiększyć środki w kwocie 5 tys. zł na
wynagrodzenia dla osób którym zwiększył się zakres czynności w związku
z deklaracjami śmieciowymi.

Mecenas UG poinformował radnych, iż na ostatniej sesji radni wystosowali wnioski
o przyznanie środków w kwocie 10 tys. zł dla Stowarzyszenia w Nowosiółkach oraz
w kwocie 5 tys. zł dla stowarzyszenia w Mchawie. Mecenas przyjrzał się udzielonej
dotacji z której wynika, iż stowarzyszenie jest odrębnym podmiotem gospodarczym
i jest organizacją pozarządową. Gmina jako odrębny podmiot może powierzać
zadania statutowe które przynależą do gminy na rzecz stowarzyszeń które będą
realizować te zadania. Jednakże dotacja musi być przydzielona konkursem Gmina
nie ma innej możliwości przyznania dotacji celowej dla określonego stowarzyszenia.
W tym przypadku musi być rozpisany konkurs i dopiero w drodze konkursu środki
mogą być przydzielone. Mecenas zaznaczył, że rada może podjąć uchwałę typu
prawa miejscowego która przewidywałaby tryb bez konkursowy i ustalenia w jaki
sposób można wykonywać zlecone zadania. Mecenas podkreślił, że gmina nie może
przyznawać żadnej dotacji dla stowarzyszeń bez uprzednio zorganizowanego
konkursu. Inny sposób udzielenia dotacji narusza ustawę o finansach publicznych
i narusza dyscyplinę finansową.

Przewodniczący Rady zapytał czy mecenas wydał opinię w ww temacie.

Mecenas odpowiedział, że tak. Mecenas zaznaczył, że musi być przeprowadzany
konkurs ponieważ są to środki publiczne. Mecenas dodał, że poprzednia uchwała
naruszała prawo.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, jeżeli w grę wchodzi mienie gminne typu
budynek szkoły w którym wymagane jest usunięcie szkody technicznej w postaci
uszkodzonych drzwi, to gmina nie może na taki cel przeznaczyć środków pomimo iż
jest to mienie gminne.

Mecenas odpowiedział, że gmina powinna wymianę sama wykonać ponieważ należy
to do jej obowiązków jako właściciela obiektu.

Przewodniczący Rady odczytał pisma złożone do Rady Gminy w następujących
tematach.
Pismo złożone przez Pana Kalinicza zamieszkałego ul. Plac Wolności 3/6
w Baligrodzie w spawie umowy na wynajem mieszkania ( Pismo stanowi załącznik 11
do niniejszego protokołu ).

Mecenas powiedział, że zapoznał się ze sprawą Pana Kalinicza ponieważ od
początku jej nie prowadził. Pierwotnie Pan Kalinicz zajmował lokal o pow. 24 m2 , po
śmierci rodziców Pan Kalinicz przeprowadził się do ich lokalu. Poprzedni Wójt podjął
decyzję o wystąpieniu do sądu o eksmisję z nielegalnie zajętego lokalu. Sąd orzekł,
że Pan Kalinicz bez tytułu prawnego wszedł w posiadanie lokalu i orzekł eksmisję.
W 2009 roku Pan Kalinicz wystąpił do Wójta z prośbą o odroczenie eksmisji z uwagi
na wykańczanie domu w Myczkowcach. Wójt zawarł z Panem Kaliniczem umowę
prawdopodobnie na dwa lata lecz w tym czasie Pan Kalinicz złożył podanie
o rozwiązanie umowy na stary lokal. Po pierwszej umowie zwracali się z prośbą
o przedłużeniu umowy, która została przedłużona. W chwili obecnej umowa straciła
ważność. Mecenas oznajmił, że Pan Kalinicz nadal mieszka w lokalu i pobiera
dodatek mieszkaniowy. Wójt proponowała zawarcie umowy na czas określony do
trzech lat, lecz Pan Kalinicz nie podpisał umowy.

Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Kalinicz w piśmie zwraca się z prośbą
o zawarcie umowy na 2013 rok a nie na trzy lata.

Mecenas powiedział, że był świadkiem jak Wójt z panem Kaliniczem chciała zawrzeć
umowę na trzy lata lecz pani Kalinicz powiedziała, że żadnej umowy nie będzie
zawierać ponieważ ma umowę.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy na jeden rok.

Przewodniczący Rady odczytał pismo Komendanta OSP z prośbą o zabezpieczenie
środków finansowych w wysokości 3,5 tys. zł na wykonanie nowej instalacji
elektrycznej oraz wyprowadzenie licznika na zewnątrz budynku garażu strażackiego
w OSP Nowosiółki.

Mecenas powiedział, że należy to do zadań własnych gminy.
Radny Waldemar Pitycz powiedział, że jest to trochę za duża kwota. Zdaniem
radnego maksymalnie wymiana będzie kosztowała 2 tys. zł.

Przewodniczący Rady zaproponował wykonanie wyceny robót.

Rada wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady odczytał pisma wystosowane przez lokatorów mieszkań
w GOZ Baligród oraz Przedszkola w sprawie wykupu zajmowanych mieszkań.
Przewodniczący rady poinformował, że na zebraniu wiejskim w Baligrodzie sprzedaż
była przedstawiana mieszkańcom który wyrazili zgodę na sprzedaż.

Radny Edward Pelc powiedział, że ośrodek zdrowia budowany był przez
mieszkańców całej gminy, każdy z nich wniósł w budowę jakiś wkład dlatego
sprzedaż powinna zostać skonsultowana nie tylko z mieszkańcami Baligrodu lecz
i z mieszkańcami w pozostałych wsiach gminy.

Przewodniczący Rady powiedział, że gmina powinna posiadać jakiś zasób
mieszkaniowy.

Radny Zbigniew Stefanowicz zapytał czy jest możliwość odzyskania mieszkań od
tych lokatorów którzy mają wybudowane swoje domy.

Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli najemca jest właścicielem innego lokalu
o nie gorszym standardzie i posiada tytuł prawny to jest możliwość rozwiązania
umowy.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że jeżeli najemca nie zamieszkuje lokal przez
okres sześciu miesięcy to wójt może w drodze administracyjnej wymeldować takiego
najemcę z lokalu.

Mecenas oznajmił, że meldunek nie rodzi prawa do lokalu.

Radny Henryk Różycki powiedział, że osoba wynajmująca lokal na zakład fryzjerski
jest zainteresowana wykupem wynajmowanego lokalu.
Wójt zapytała dlaczego radny różnicuje mieszkańców.

Radny Henryk Różycki odpowiedział, że nie różnicuje.

Wójt odpowiedziała, że różnicuje ponieważ fryzjerce proponuje wykup a najemcom
mieszkań nie chce sprzedać.

Przewodniczący Rady powiedział, że pani fryzjerka na dzień dzisiejszy nie
wystosowała żadnego wniosku.

Wójt powiedziała, że mieszkańcy którzy wystosowali wnioski o sprzedaż lokali, piszą
do gminy o remonty mieszkań. Wójt zapytała dlaczego rada jest przeciwna temu co
ustalają mieszkańcy na zebraniach wiejskich.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że dla rady podstawą wyrażenia zgody na
sprzedaż jest zorganizowanie zebrania wiejskiego na którym społeczeństwo
przedstawia swoje opinie.

Radny

Rafał

Bieleń

powiedział,

że

zebranie

wiejskie

powinno

zawierać

zawiadomienie o przedmiocie zebrania.

Radny Zbigniew Bończak powiedział, że rzadko zgadza się z Wójt lecz popiera
wypowiedź, iż nie można różnicować mieszkańców. Jeżeli rada wyraża zgodę na
sprzedaż lokalu usługowego to również powinna wyrazić zgodę na sprzedaż lokali
mieszkalnych.

Radny

proponuje

aby

przy

sprzedaży

zastosować

wpłaty

jednorazowe, a środki uzyskane ze sprzedaży został przeznaczone na remont
w części sprzedanego budynku. Radny powiedział, że ośrodek w Baligrodzie jest
w najgorszym stanie w całych Bieszczadach.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że gmina w żaden sposób nie usunie
najemców z lokalu.

Radni nie wyrazili zgodę na sprzedaż mieszkań.
Radny Stanisław Piłat złożył wniosek dotyczący obniżenia diet radnych do kwoty
50 zł za uczestnictwo w pracach komisji i sesji z wyłączeniem Przewodniczącego
Rady i sołtysów.

Radny Zbigniew Bończak powiedział, że podtrzymuje wniosek dotyczący używania
poprawnej nazwy miejscowości Kielczawa

Mecenas poprosił o podanie w których urzędach widnieje niepoprawna nazwa.

Radny Zbigniew Bończak odpowiedział, że wszędzie np. ZUS, KRUS, Urząd
Skarbowy , ARiMR.

Sołtys wsi Kielczawa powiedział, że jest to uciążliwe dla mieszkańców. Utrudnienia
występują zwłaszcza przy składaniu wniosków o środki unijne.

Radny Zbigniew Bończak powiedział, że pomyłka musiała wyjść odgórnie.

Zastępca Wójta powiedział, że chce przedstawić najpilniejsze sprawy urzędu
związane z wprowadzeniem nowych ustaw. Zgodnie z ustawą o składowaniu

odpadów gmina ma obowiązek utworzyć punku odbioru odpadów, na utworzenie
punktu potrzebne są środki i teren. Zastępca poprosił o pomoc ponieważ punkt może
znajdować się na prywatnym gruncie na który gmina zawrze umowę dzierżawy
obejmującą okres 10 lat. Następnym problemem jest fakt iż gmina w 2009r.
wyprodukowała 149 t odpadów biodegradowanych a w 2012r. wyprodukowała 353 t.
Zgodnie z ustawą gmina za każdą 1 t ponad określonego tonażu będzie musiała
zapłacić równowartość opłaty marszałkowskiej pobieranej na składowiskach. W tym
przypadku kwota wynosi 21.800 zł. Szczegółowe zestawienie i informacja stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Zastępca Wójta powiedział, że WIOŚ ukarał gminę za przekroczenie osadów
ściekowych odprowadzanych do wód potoku Jabłonka z tamtejszej oczyszczalni.
Gmina odwołała się od decyzji nakazującej zapłatę lecz decyzja została podtrzymana
Kary obejmują 2009 rok w kwocie 1300 i za 2010 rok w kwocie 950 zł.
Zastępca oznajmił wszystkim, że gmina ma obowiązek wykonać plan zaopatrzenia
w energię elektryczną i paliwa gazowe. Według ustawy projekt miał być opracowany
ponad dziesięć lat temu i miał obowiązywać przez 15 lat lecz gmina Baligród takiego
projektu nie opracowała. W chwili obecnej koszt wykonania projektu wynosi 12 – 15
tys. zł.
Zastępca poruszył sprawę wykonania analizy wykonalności Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród i Miejscowych
Planów

Zagospodarowania

Przestrzennego,

taką

analizę

narzuca

ustawa

o planowaniu przestrzennym, którą wykonuje się raz na kadencję. Aktualnie
urbanistka wykonuje taką analizę której koszt będzie wynosił od 6 do 8 tys. zł netto.
Zastępca poinformował, że w urzędzie odbyła się kontrola realizacji zadania budowa
oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Baligród. Kontrola przebiegła
pozytywnie.

Radny Robert Owsianik podziękował radzie za to, iż na poprzedniej sesji
przegłosowała wniosek dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla stowarzyszenia.
Radny podziękował pomimo tego, iż środki muszą zostać wycofane. Radny poprosił
mecenasa o interpretację prawną w w/w temacie.

Mecenas odpowiedział, że opinię posiada Skarbnik UG.

Przewodniczący Rady powiedział, że docierają do niego sygnały od kierownik GOPS
o złej współpracy z Wójt. Przewodniczący poprosił aby wójt i kierownik próbowały
dojść do porozumienia, wspólnie podjęły rozmowy i wyjaśniły pewne nieścisłości
związane z pracą.

Radny Henryk Różycki złożył wniosek o rozpoczęcie procedury opracowania MPZP
dla działki pod byłą szkołą.

Przewodniczący Rady powiedział, że MPZP opracowuje się dla danego obszaru,
a nie pojedynczej działki.
Przewodniczący zaznaczył, że MPZP kosztować będzie około 40 tys. zł które gmina
nie ma w budżecie.

Radny Henryk Różycki poprosił aby Wójt powiedziała i wymieniła którzy radni
z Baligrodu głosują przeciw inwestycjom w Baligrodzie oprócz dzisiejszej uchwały.
Radny powiedział, że na zebraniu wiejskim Wójt tak powiedziała do mieszkańców.

Wójt odpowiedziała, że wyraźnie na zebraniu powiedziała, iż trzech radnych
z Baligrodu nie sieje na dzień dzisiejszy destrukcji.

Randy Henryk Różycki powiedział, że było powiedziane, iż radni głosują przeciw
Baligrodowi.

Wójt odpowiedziała, że powiedziane było, którzy radni nie sieją destrukcję i zostali
oni wymienieni.

Radny Henryk Różycki powiedział, że nie.

Wójt odpowiedziała, że wymieniła trzech radnych.

Radny Henryk Różycki zapytał kiedy radni głosowali przeciw Baligrodowi.

Wójt odpowiedziała, że np. w dniu dzisiejszym.

Radny Henryk Różycki odpowiedział, że nie było to głosowanie przeciw inwestycjom
w Baligrodzie.

Wójt zapytała dlaczego radny nie był taki odważny na zebraniu wiejskim.

Radny odpowiedział, że na zebraniu jest osobą zaproszoną i nie ma w zwyczaju
krytykować władz które zapraszają na zebrania.

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy radny ma prawo kierować się własnym
rozumem i nie zawsze będzie akceptował pomysły Wójta. Przewodniczący nie
przypomina sobie aby radni z Baligrodu głosowali przeciw inwestycjom w Baligrodzie.

Radny Henryk Różycki zapytał czy przy dotacji na doposażenie kuchni będzie
obowiązek zatrudnienia osób do stołówki.

Wójt odpowiedziała, że jest to sprawą logiczną.

Randy Henryk Różycki powiedział, że później Wójt powie, że radni tak zadecydowali
i będzie mowa aby oddać pieniądze albo znaleźć środki na zatrudnienie w stołówce.
Radny zapytał czy gmina ma środki na ten rok w celu zwiększenia zatrudnienia
w nowej szkole.

Wójt odpowiedziała, iż radni może znajdą.

Radny Henryk Różycki powiedział, że jak się bierze dotację celową to te środki
powinny być zabezpieczone. Radny powiedział, że wójt zarzuca radnym destrukcję
to niech wójt się teraz wykaże.

Wójt odpowiedziała, że jako wójt wykazuje się przez cały czas, co widać gołym
okiem. Pieniądze zostały przywiezione w kwocie 130 tys. zł na doposażenie stołówki.
Jeżeli są podania złożone to widnieje takie prawdopodobieństwo że osoby będą
przyjęte.

Radny Henryk Różycki zapytał czy są środki w budżecie na zatrudnienie.

Wójt odpowiedziała, iż myśli że zostanie to wykonane z różnicy.

Radny Zbigniew Bończak powiedział, że skoro część radnych sieje destrukcje to
proszę ich nie zapraszać. Radni dzielą się swoimi spostrzeżeniami, opiniami i swoimi
przekonaniami. Radni nie działają niekorzystnie dla gminy. Według wewnętrznego
przekonania radni chcą zamknąć budżet, w dniu dzisiejszym jesteśmy świadkami do
czego przez dwa lata doprowadzono. Radny powiedział, że opozycja mówiła iż nie
można wydawać środki na lewo i prawo to teraz trzeba sprzedać wszystkie działki
aby domknąć budżet.

Wójt odpowiedziała, że radnemu pomyliły się funkcje ponieważ radny Bończak nie
przychodzi na sesje jako gość zaproszony lecz jako radny który ma obowiązek
uczestniczenia w sesji. Zaproszonymi gośćmi są Wójt i urzędnicy. Radny pobiera
diety i w jego obowiązku jest uczestnictwo w obradach. Wójt oznajmiła, że Radny
Bończak jest w błędzie mówiąc, że wójt decyduje o inwestycjach, ponieważ wójt jest
władzą wykonawczą, a rada jest władzą uchwałodawczą. Rada decyduje
o inwestycjach, a wójt na realizację inwestycji przywozi pieniądze.
Przewodniczący Rady poinformował protokolanta aby odnotował, że obrady sesji
opuścili bez usprawiedliwienia Radna Małgorzata Olszanicka i Radny Rafał Bieleń.
W chwili obecnej w sesji uczestniczy 13 radnych.

Ad. 16. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.

Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał odczytał wnioski wystosowane na
dzisiejszej sesji.

1. Przenieść kwotę 10 tys. zł z wynagrodzeń w administracji urzędu gminy dla
jednostki OSP Baligród z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

2. Zwiększyć

środki

na

wspieranie

organizację imprez sportowych

współzawodnictwa

sportowego

oraz

z dziećmi i młodzieżą z zakresu kultury

fizycznej - zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie o kwotę
5 tys zł.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

3. Przeznaczyć kwotę 5 tys. zł dla pracowników zajmujących się deklaracjami
śmieciowymi w celu podniesienia poborów.

Radny Zbigniew Stefanowicz zapytał czy w formie premii czy stałego
wynagrodzenia.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że decyzja należy do Wójt.

Radni zapytali z jakich środków.

Przewodniczący odpowiedział, że ze środków na płacach administracji.

Skarbnik odpowiedziała, że wnioskowana kwota znajduje się na tym samym
paragrafie.
Sołtys wsi Cisowiec zapytał co z sołtysami którzy roznoszą deklaracje.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że dla sołtysów została zabezpieczana
kwota 18 tys. zł w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy.

Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 4 wstrzymało się.
Wniosek został przyjęty większością głosów.

4. Skierować

pismo

do

GUS

i

odpowiedniego

Ministerstwa

z

prośbą

o sprostowanie nazwy miejscowości Kielczawa.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

5. Przeznaczyć do sprzedaży mieszkania w GOZ w Baligrodzie.
Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, 5 przeciw ,5 wstrzymało się.
Wniosek nie został przyjęty.

6. Przeznaczyć do sprzedaży mieszkania w Przedszkolu w Baligrodzie.
Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, 6 przeciw, 6 wstrzymało się.
Wniosek nie został przyjęty.

7. Obniżyć diety Radnym Gminy Baligród do kwoty 50 zł za udział w sesjach
i komisjach. Proponowana kwota nie obejmuje Przewodniczącego Rady
i Sołtysów.
Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, 7 przeciw, 2 wstrzymało się.
Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady poinformował, że do 30 kwietnia 2013 roku należy złożyć
oświadczenia majątkowe.

Radny Powiatu Leskiego Stanisław Roś podziękował za zaproszenie na obrady
dzisiejszej sesji.

Ad. 17. Zakończenie obrad sesji .

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji i zamknął
obrady dwudziestej siódmej sesji.

Protokołowała: J.Zdebik
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Biłas

