VI.0002.6.2015

Protokół Nr VI.2015
Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Baligród odbytej
w dniu 9 kwietnia 2015 roku.

Ad. 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród – Zbigniew
Bończak, który przywitał zebranych.
Obecni na sesji radni według listy obecności - 14 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 14 radnych w związku z powyższym obrady sesji
są prawomocne.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad.
Zmian nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjeciem porządku obrad.
Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.4. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
- Waldemar Pitycz – przewodniczący
- Henryka Wałachowska- członek
- Mariusz Hebda– członek
Przystąpiono do głosowania nad powołaniem komisji. Za powołaniem komisji
w skałdzie w/w głosowało 14 radnych. Komisja została pwołana jednogłośnie.

Ad.5. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie
Karnym w Uhercach Mineralnych, Oddział Zewnętrzny w Jabłonkach,
ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Pan Wójt Robert Stępień poinformował zebranych, że w dniu 7 kwietnia wpłynęło
do urzędu pismo
z Zakładu karnego w Uhercach Mineralnych w sprawie
utworzenia obwodu do głosowania
w zakładzie karnym w Uherchach
Mineralnych – Oddział Zewnętrzny w Jabłonkach, dlatego został przygotowany
projekt powyższej uchwały.
Pan Radny Hebda zapytał o kwestię finsową, jak została rozwiązana przy
pioprzednich wyborach, kiedy również został powołany uchwałą dodatkowy obwód
wyborczy?
Pani Małgorzata Gawłowska wyjaśniła że koszty pracy komisji w poprzednich
wyborach zostały zwrócone w wysokości 2.000 zł.
Jeżeli w zakładzie znajduje się minimum 15 skazanych , istnieje możliwość
utworzenia dodatkowego obwodu. Obecnie w Oddziale w Jabłonkach według
informacji , którą otrzymaliśmy w pismie znajduje się 78 skazanych. Dzisiejsza
nadzwyczajna sesja spowodowana jest tym, że do piątku musimy dostarczyć
uchwałę do Biura Wyborczego.
Pan Radny Pitycz zwrócił się z prośą do Wójta aby przed następnymi wyborami
dopilnować tematu w ten sposób , żeby nie było znowu konieczności zwoływania
sesji nadzwyczajnej.
Pan Wójt poinformował, że to Dyrektor zakładu powinien odpowiednio wcześniej
złożyć pismo do urzędu, ale przypilnuje aby nie narażać Gminy na dodatkowe
koszty.
Przewodniczący Rady po przeczytaniu projektu uchwały przystapił do głosowania.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało : 14 radnych, uchwała został przyjeta
jednogłośnie.
Ad.6. Interpelacje i zapytania
radnych.

radnych, odpowiedzi
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Interpelacji i pytań nie wniesiono.
Ad.7. Wolne wnioski i dyskusja.
Pan Radny Pitycz zapytał Pana Wójta o drogę biegnąca koło Pana Mycyka, czy
w tej kwestii były prowadzone rozmowy?
Pan Wójt odpowiedział , że tak jest w tej chwili po rozmowie z Panem Nadleśniczym,
który obiecał, że droga zostanie naprawiona.

Pan Radny Pitycz poprosił aby ustalić termin naprawy tej drogi. Wspomniał również
o poprawieniu plyt betonowych na przejeździe przez rzekę koło Pana Jantasa,
należałoby to zrobić w miarę możliwości szybko ponieważ mieszkańcy będą
przejeżdżać tam sprzętem rolniczym w pole.
Pan Radny Pankiewicz poruszył temat dróg, które są własnością Pana Cepielika,
chciałby znać stanowisko Pana Wójta.
Pan
Wójt odpowiedział, że część dróg gminnych została przekazana Pani
Jankowskiej, które obecnie są własnością Pana Cepielika, głównymi takimi
punktami są; wjazd do Pana Krajewskiego do bazę oraz droga do Państwa Łuksik.
Wójt uważa, że należy wystąpić do sądu o ustanowienie dorgi koniecznej dla
mieszkańców Gminy Baligród. Pozostałe drogi nie są w całości własnością Pana
Cepielika, są to tylko odcinki. Propozycja Pana Cepielika jest taka, aby gmina
odkupiła te drogi lub zamieniła na działki.
Pan Radny Pankiewicz wspomniał również, że na dzień dzisiejszy mieszkańcy z ul.
Balów z bloku Wspólnoty również nie mają dojazdu do drogi głównej obecnie
przejeżdżają przez działkę Spółdzielni Mieszkaniowej.
Pan Wójt dodał, że jeśli
kosztów sądowych.

gmina wystąpi do sądu , to mamy środki na pokrycie

Przewodniczący Rady zapytał Przewodniczącego Komisji Rolnictwa kiedy Komisja
dokona przeglądu dróg?
Przewodniczący Leszek
ustalony termin.

Korab odpowiedział, że w najliższym czasie zostanie

Ad.8. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał .
Wniosków nie wniesiono.
Ad. 9. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji i zamknął
obrady VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Baligród.
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