VII.0002.7.2015

Protokół Nr VII.2015
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Ad. 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród- Zbigniew Bończak,
który przywitał zebranych.
Obecni na sesji Radni według listy obecności- 15 radnych.
Zaproszone osoby według listy obecności.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową liczbę 15
radnych na sesji jest obecnych 15 radnych, w związku z powyższym obrady sesji są
prawomocne.
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce zmienić porządek obrad?
Zmian nie zgłoszono. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem
porządku obrad. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji z 19 marca br.(V.2015) oraz z sesji
nadzwyczajnej z dnia 9 kwietnia br.( VI.2015).
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołów z poprzednich sesji.
Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu o nr V. 2015.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu o nr VI.2015.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radna Krystyna Hetnał- przewodnicząca
- Radny Leszek Korab
- Radny Zdzisław Jarema
Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał w powyższym składzie głosowało 15 radnych,
Komisja została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Pan Robert Stępień przedstawił sprawozdanie co stanowi załącznik do protokołu.
Pan Pitycz zapytał ile domków do sprzedania zostało?

Pan Wójt poinformował, że pozostało 3 domki. Ze sprzedaży domków wpłynęło 96 tysięcy.
Ad. 7. Informacja o realizacji wniosku z poprzedniej sesji.
Przekazanie drewna nastąpi po pierwszym odbiorze drewna z lasu.
Ad. 8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Lesku o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego w Gminie Baligród.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Pan Radny Piłat zapytał czy Policja ma pomysł jak zapewnić bezpieczeństwo na terenie
Gminy Baligród.
Pan Komendant Roland Szczepanik poinformował, że w sezonie letnim zostanie
oddelegowanych 2 Policjantów z OPP Rzeszów z naciskiem na patrole piesze w rejonie parku
oraz centrum Baligrodu.
Pan Radny Pitycz zapytał czy liczba 210 mandatów to tylko dla mieszkańców Gminy
Baligród oraz zwrócił uwagę na zagrożenie stwarzane przez motory.
Komendant odpowiedział, że to liczba ogółem mandatów wystawionych na terenie Gminy
Baligród.
Radna Krystyna Pięta wystąpiła w imieniu pieszych, którzy uważają, iż Policja
w szczególności karze mandatami pieszych. Zapytała czy nie można stosować pouczeń,
bo starsi ludzie boją się wychodzić na ulicę.
Komendant powiedział, że została przeprowadzona akcja związana z rozdawaniem opasek
odblaskowych. Mandaty karne to jedno z narzędzi, które do wykorzystania w swojej pacy ma
Policja. Ja jako komendant nie mogę zabronić Policjantom wydawania mandatów. Jeżeli ktoś
czuje się urażony i nie zgadza się z mandatem, może odmówić przyjęcia mandatu i zostanie
skierowany wniosek do sądu.
Sołtys Nowosiółek p. Bober poprosił o zwrócenie uwagi na motocyklistów oraz na to, z jaką
prędkością poruszają się po drogach Gminy Baligród. Poprosił, aby zwiększyć liczbę patroli
w godzinach popołudniowych oraz wieczornych i nocnych. Poprosił również, aby policjanci
zwracali uwagę na pobocza, drogi wewnętrzne, kiosk, wiatę, świetlicę, aby kontrolowali
miejsca znajdujące się na poboczu.
Komendant Policji poinformował, że wyda stosowne polecenia swoim pracownikom.
Pan Przewodniczący Zbigniew Bończak poprosił również o wyrozumiałość dla rolników.
Pan Pankiewicz zauważył, że w Baligrodzie mamy tylko trzy przejścia dla pieszych. Policja
karze mieszkańców bo szli ulicą, a nie po nieodśnieżonych chodnikach. Zaproponował
utworzenie strefy ruchu pieszych albo utworzenie nowych przejść.
Pan Wójt poinformował, że wstępny projekt organizacji ruchu dla miejscowości Baligród
będzie w połowie maja.
Pan Przewodniczący przywitał na sesji Pana Ryszarda Owsianika- Radnego Powiatowego.
Ad. 9. Informacja Komendanta OSP w sprawie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
w Gminie Baligród.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Pan Radny Pitycz zapytał czy pieniądze ze sprzedaży auta strażackiego zostaną przekazane na
OSP Nowosiółki w 2015r.

Pan Przewodniczący poinformował, że środki zostały wykorzystane za poprzedniej kadencji
Rady. Na Nowosiółki nie zaplanowano środków. OSP Nowosiółki nie złożyło
zapotrzebowania na zakupy.
Pan Pankiewicz zapytał czyimi dochodami są pieniądze z wynajmu remizy. Poprosił
o przygotowanie na następną sesję dochodów z wynajmu oraz wydatków w budynku remizy.
Ad. 10. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Pitycz poprosił, aby tego typu sprawozdania przekazywać wcześniej, aby Radni mieli
szansę na zapoznanie się z materiałami. Zapytał czy pieniądze wpłacone na dożywanie na
indywidualne dzieci przechodzą przez budżet GOPS.
Pani Małgorzata Prach powiedziała, że nie. Do wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej- ocena zasobów opieki społecznej. Jeden egzemplarz przekazano Radnym
do zapoznania się.
Ad. 11. Sprawozdanie Dyrektora Środowiskowego Domu samopomocy w Nowosiółkach.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Pan Przewodniczący zapytał czy faktycznie 3 osoby przebywające w Środowiskowym Domu
Samopomocy dostały pracę. Pani Dyrektor powiedziała, że tak.
Pan Sołtys Bober zapytał czy Gmina Baligród finansuje w jakiś sposób ośrodek.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie, ośrodek finansowany jest z budżetu państwa
w zależności od liczby uczestników.
Pan Bober słyszał, że był przeprowadzony audyt- kto go zlecił, jaki jest wynik, kto go
finansuje, jakie uwagi?
Pani Dyrektor Wasylewicz poinformowała, że audyt jest jeszcze nie zakończony,
kontrolowane są kwestie finansowe, przepisy wewnętrzne.
Pan Bober zapytał ile jest etatów?Dyrektor odpowiedziała , że 7 pełnych etatów, konserwator- umowa zlecenie, psycholog,
księgowa- ¼ etatu.
Radny Piłat zapytał dlaczego oddano pieniądze w 2014 r.
Pani Dyrektor poinformowała, że nie rozdysponowano wszystkich środków na paragrafach
( na remontach, na energii). To był rok próbny, dlatego też teraz wydatkujemy pieniądze na
bieżąco.
Radny Pitycz pogratulował Pani Dyrektor.
Pan Przewodniczący życzył wszystkiego najlepszego.
Pani Dyrektor zaprosiła Radnych do ośrodka na Dzień Matki, aby ,,od środka” zobaczyli jak
działa ośrodek.
Ad. 12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baligrodzie.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radny Mariusz Hebda zaproponował, aby na stronie Gminy Baligród umieścić odnośnik do
systemu bibliotecznego SOWA.

Ad. 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz Centrum Informacji,
Turystyki i Sportu za rok 2014. Przygotowanie GOK i CITiS do sezonu turystycznego
w 2015 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 14. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Przewodniczący Rady poprosił p. Małgorzatę Prach o przedstawienie uchwały.
Pani Kierownik przedstawiła uchwałę.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1 radny. Uchwała została przyjęta
większością głosów.
b) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie.
Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora Krzysztofa Chytłę o przedstawienie zmian.
Dyrektor przedstawił zmiany.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
c) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do
Za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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d) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do
Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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e) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
f) w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2015.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbik o przedstawienie uchwały.
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 15. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Przewodniczący Rady odczytał pismo od Pani Hajnus- dotyczące zapewnienia dodatkowej
opieki medycznej. Pismo skierowano do Wójta Gminy Baligród – Urząd ma 14 dni na
odpowiedź.
Przewodniczący poinformował, że pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia dzierżawi Pani Doktor
Zdzisława Sławińska.
Radny Marian Pankiewicz odczytał swoje pismo, zwrócił się do Wójta Gminy Baligród
o rozpoczęcie starań o zwiększenie obsady o jednego lekarza POZ w Gminie Baligród,
a do radnych o przeprowadzenie debaty na temat ochrony zdrowia na terenie naszej Gminy.

Pan Przewodniczący poinformował, że Gmina Baligród teraz nie posiada lokali do wynajęcia.
Jeżeli jest taka wolą radnych to budżecie na następny rok może zabezpieczyć środki na
budowę budynku, wynająć lokale lekarzom jeżeli będą chcieli prowadzić praktykę na naszym
terenie.
Przewodniczący Rady poprosił radnego Pankiewicza aby zaproponował, kogo można
zaprosić na debatę na temat ochrony zdrowia na terenie Gminy Baligród.
Rany Waldemar Pitycz uważa, że może faktycznie trzeba porozmawiać na temat ochrony
zdrowia.
Przewodniczący Rady poinformował, że to osoba zainteresowana skierowaniem drugiego
lekarza POZ musi się sama skontaktować z Panią Doktor Sławińską , bo to Pani Sławińska
wynajmuje lokale w Ośrodku Zdrowia.
Radna Krystyna Pięta, poinformowała że Pani Doktor Sławińska wyraża chęć współpracy,
tylko Pani Hajnus musi się z nią skontaktować.
Radna Henryka Wałachowska wyraziła opinię, że musimy zadbać o zdrowie wszystkich
mieszkańców i że trzeba Pani Hajnus odpowiedzieć na pismo i poinformować ją żeby
skontaktowała się z Panią Doktor Sławińską. W przyszłości jak będzie wyremontowane
Gimnazjum, można pomyśleć o przeniesieniu higienistki szkolnej do budynku szkoły.
Sołtys Elżbieta Wasser poinformowała, że były przymiarki do przeniesienia higienistki
do szkoły, ale nie ma pomieszczenia, remont i przystosowanie jakiegoś pomieszczenia, aby
został odebrany przez Sanepid wymaga sporych nakładów finansowych.
Sołtys Zdzisław Bober wyraził słuszność wniosków radnego Pankiewicza. Nawiązał do
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i sprawdzania dróg na terenie Gminy.
Stwierdził, że na drogi w Nowosiółkach należy przeznaczyć pieniądze na ich remont,
w szczególności na drogę koło Pana Mycyka i Pana Strzemeckiego. Poinformowano,
że Nadleśnictwo Lesko miało termin na naprawienie tej drogi do 30 kwietnia 2015r.,
po skończonych pracach i odbiorze przez pracowników UG Baligród zostanie spisany
protokół.
Sołtys Jan Pawłowski, uważa że pieniądze przeznaczone na drogi są za małe. Zapytał
dlaczego w tym roku nie były podpisywane kwity odśnieżania, kto podpisywał karty, czy był
to pracownik UG Baligród?
Pan Wójt poinformował, że karty podpisywał pracownik UG Baligród. Radny Leszek Korab
poinformował, że mieszkańcy miejscowości Mchawa byli bardzo zadowoleni z odśnieżania
i że w końcu jest dobrze odśnieżone.
Radny Marian Pankiewicz zwrócił uwagę, żeby materiały na sesję (sprawozdania) były
dostarczane na tyle wcześnie aby można było się z nimi zapoznać.
Ad.16 Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał
- przeprowadzenie debaty na temat ochrony zdrowia
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 9 radnych przeciw – wniosek został odrzucony
większością głosów.
- podjęcie działań w związku ze zwiększeniem ilości lekarzy POZ
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 9 radnych przeciw – wniosek został odrzucony
większością głosów.

Ad. 17 Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za udział w sesji i zamknął obrady
VII sesji Rady Gminy Baligród
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