VI.0002.29.2013

Protokół Nr XXIX.2013

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Baligród odbytej w dniu 23 maja 2013 roku

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Baligród – Grzegorz Biłas przywitał zebranych
stwierdzając, iż na podstawie listy obecności na sesji obecnych jest 12 radnych, 3
nieobecnych w związku z powyższym obrady sesji są prawomocne.
Zaproszone osoby według listy obecności.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych lub Wójt chce wnieść zmiany do
porządku obrad sesji.

Zmian nie wniesiono.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku obrad sesji.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.
Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodniczący

Rady

przystąpił

do

głosowania

z poprzedniej sesji.
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4 Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

nad

przyjęciem

protokołu

Przewodniczący Rady przystąpił do powołania Komisji Wniosków i Uchwał
w składzie:
Radna Henryk Różycki

– przewodniczący

Radny Rafał Bieleń
Radny Zbigniew Bińczak.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad powołaniem komisji ww.
składzie.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Komisja został powołana jednogłośnie.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji nie wniesiono.

Ad. 6 Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy Baligród na 2013 rok
Przewodniczący Rady poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana
w związku z realizacją wniosku z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana budżetowa dotyczy przesunięcia
niektórych kwot na ww. działanie. W związku z tym, że jest to realizacja wybiegająca
poza okres jednego roku musi być podjęta uchwała Rady Gminy. Termin
uzupełnienia wniosku został wyznaczony do 27 maja br.
Przewodniczący Rady poinformował, że zmiany obejmują kwoty 0,19zł, 0,15zł,
0,04zł.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

b) w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI.144.2013 Rady
Gminy w Baligrodzie

z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie

zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność
w gminie Baligród” w latach 2013-2015, współfinansowanego ze środków
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach

Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej zgodnie z umową ramową nr UDA-POKL.07.01.01-18-128/1100 z dnia 11 czerwca 2012 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Rzeszowie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Baligrodzie.
Radny Rafał Bieleń zapytał czy zmienia się w istotny sposób wartość całego projektu
oraz udziału własnego gminy.
Skarbnik odpowiedziała, że istotnie nie, lecz wkład własny zmienia się o 0,03 zł,
a o 17 zł cały projekt w ciągu trzech lat.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

c) w sprawie wprowadzenia zmian do

Uchwały Nr XXVI.145.2013 Rady

Gminy w Baligrodzie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Baligród w latach
2013 - 2015 na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność
w gminie Baligród” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej
zgodnie z umową ramową nr UDA-POKL.07.01.01-18-128/11-00 z dnia
11 czerwca 2012 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Rzeszowie i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baligrodzie.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad podjęciem ww. uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady zapytał czy odpowiedź na interpelacje radni otrzymali
w terminie.
Radny Zbigniew Pelc Radny oraz Rafał Bieleń odpowiedzieli, że tak.

Radny Zbigniew Pelc powiedział, że na następnej sesji ustosunkuje się do
otrzymanej odpowiedzi.

Radny Rafał Bieleń poprosił o dostarczenie radnym odpowiedzi na poprzednio
wniesioną interpelację.

Radny Zbigniew Pelc również poprosił o dostarczenie radnym odpowiedzi na
poprzednio wniesioną interpelację.

Przewodniczący Rady poprosił aby na następną sesję jak będą wysyłane materiały
do radnych dołączyć odpowiedzi na interpelacje.

Ad.8. Wolne wnioski, zapytania i dyskusja.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni składają wnioski.
Radni wniosków nie złożyli.

Ad. 9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.

Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał poinformował ,że komisja żadnych
wniosków nie zanotowała.

Ad. 10. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za udział w nadzwyczajnej
sesji i zamknął obrady dwudziestej dziewiątej sesji.

Radny Waldemar Pitycz zaapelował do radnych aby zrzekli się diet przysługujących
za udział w dzisiejszej sesji.

Radna Iwona Irzyńska poparła propozycję radnego ponieważ zdaniem radnej
nieetycznym byłoby pobranie diety za 15 minutową sesję.

Radny Zbigniew Bończak powiedział, że jeżeli radni mają się zrzekać to na konkretny
cel. Radny zaproponował aby Wójt ze swojego uposażenia przekazała 500 zł,
Przewodniczący 300 zł i radni po całej diecie 160 zł na rzecz świetlicy wiejskiej
w Roztokach Dolnych.

Radny Robert Owsianik powiedział, że nie każdy radny może wyrażać chęć
przekazania środków akurat na świetlicę w Roztokach.

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy osobiście środki uzyskiwane z diet
przeznacza na jakiś konkretny cel.

Radny Edward Pelc zapytał, jak Radny Bończak może dysponować czyimś
uposażeniem. Zdaniem Radnego pobieranie diet za 10 minut sesji jest karygodne.

Pracownik UG poprosiła aby radni którzy chcą aby diety zostały im wypłacone
podeszli do pracownika.

Większość Radnych (11 osób) uczestniczących w sesji wyraziło wolę niepobierania
diet za dzisiejszą sesję,11 diet nie zostało wypłacone, 1 dieta został wypłacona.

Radny Zbigniew Bończak przyjął wypłatę diety.

Protokołowała: J.Zdebik
Przewodniczący Rady
Grzegorz Biłas

