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Protokół Nr XIX.2016
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Ad. 1. Otwarcia sesji o godz. 1600 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród- Zbigniew
Bończak, który przywitał zebranych.
Obecni na sesji Radni według listy obecności- 12 radnych.
Zaproszone osoby:
Pani Alicja Leicht – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Baligrodzie.
Pani Krystyna

Janków – Dyrektor Niepublicznej Szkoły

Podstawowej

im. Edmunda

Bojanowskiego w Mchawie .
Pani Jolanta Grzyb – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowosiółkach
Pan Jacek Krowicki – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Mchawie.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową liczbę 15
radnych na sesji jest obecnych 12 Radnych, w związku z powyższym obrady sesji są
prawomocne.
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował zmiany
7.sprawozdanie

Przewodniczącej

Komisji

do

porządku

obrad, dodając pkt.

Oświaty, Kultury, Zdrowia i

Porządku

Publicznego odbytej w dniu 09.08.2016r.- spotkanie to dotyczyło Niepublicznego Przedszkola
w Baligrodzie.
W związku z tym, że nie zgłoszono dodatkowych zmian Przewodniczący Rady przystąpił do
głosowania nad wprowadzeniem zaproponowanych zmian .
Za

wprowadzeniem zmian głosowało – 12 Radnych, zmiany zostały

jednogłośnie.

wprowadzone

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem całego porządku obrad.
Za

przyjęciem

porządku

obrad

głosowało

12 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 12 Radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radny Zdzisław Jarema– przewodniczący
- Radna Krystyna Hetnał
- Radny Leszek Korab
Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał w powyższym składzie głosowało 12 radnych,
Komisja została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
Pan Robert Stępień przedstawił sprawozdanie.
Pan Wójt wyjaśnił, że od 31 maja do 2 lipca br. przebywał na zwolnieniu chorobowym.
Po powrocie ze zwolnienia spotkał się z przedstawicielami Krakowskiej Firmy w sprawie
odnawialnych źródeł energii, zostały im przekazane ankiety złożone przez mieszkańców
naszej gminy.
W dniu 8 lipca

br. Pan Wójt spotkał

się z Panią

Agnieszką Zięba -

Dyrektorem

Niepublicznego Przedszkola w Baligrodzie, na tym spotkaniu zaproponowane zostało do
adaptacji przedszkola pomieszczenie kuchni i magazynu w celu rozszerzenia działalności

tego

przedszkola, ponieważ

otrzymał sygnał, że na poprzedniej sesji, w której nie

uczestniczył był taki wniosek. Od 12 lipca do 29 lipca br. przebywał na urlopie
wypoczynkowym. 3 sierpnia wraz z Panią Skarbnik podpisali umowę na usuwanie klęsk
żywiołowych w Podkarpackim

Urzędzie

Wojewódzkim.

Wójt brał również udział

w spotkaniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Wojciechem Wdowikiem.
Spotkanie dotyczyło konfliktu z Firmą KRAMEKO, który trwa od około pół roku. Firma ta
wyznaczyła obszary według nich cenne przyrodniczo, my te obszary zakwestionowaliśmy
ponieważ na

tych obszarach już zostały wybudowane domy mieszkalne, znajduje się

droga, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wraz z Panem Dyrektorem
i pracownikami Urzędu skontrolowaliśmy wszystkie sporne tereny. Pan Dyrektor został
zapoznany osobiście z tymi terenami i obiecał , że pomoże
W dniu
i

w wyprostowaniu sporu.

9 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia

Porządku

Z Prezesem

Publicznego, kolejne

spotkanie to

ZBD Bieszczady negocjowano

spotkanie z Panem Prezesem Pajdą.

możliwości

wykorzystania

tych

firm do

remontu dróg. Zaplanowanych jest szereg inwestycji a mianowicie remonty dróg- ul. Jana
Duplaka, ul. 3 Maja, droga w Stężnicy, usunięcie poboczy i poszerzenie drogi w Bystrym
koło Leśnej Polany. Mamy zapewnioną współprace z czterema firmami. W najbliższym
czasie będzie rozstrzygnięcie przetargu na remonty dróg, po których chodziła Komisja
Rolnictwa .
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu /dokumentacja urzędu/
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania do Wójta?
Pytań nie zgłoszono, Przewodniczący podziękował

Panu Wójtowi za przedstawienie

sprawozdania .

Ad.7. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji

Oświaty , Kultury, Zdrowia

i

Porządku

Przewodniczącą

Komisji

Publicznego z posiedzenia odbytego w dniu 9 sierpnia 2016r.
Przewodniczący

Rady

poprosił

Panią Krystynę

Piętę

o przedstawienie sprawozdania .
Pani Przewodnicząca odczytała krótkie sprawozdanie:
Na powyższym posiedzeniu Komisja analizowała możliwość udostepnienia drugiej sali
dydaktycznej oraz propozycję utworzenia drugiego oddziału w Niepublicznym Przedszkolu
w Baligrodzie.

Po przeprowadzonej rozmowie z Prezesem Stowarzyszenia „ Nasza Przyszłość” – Tarnawa,
oraz

analizie wyjaśnień finansowych związanych

z utworzeniem dodatkowego oddziału

przedszkola przez Pana Dyrektora GZOPO Wiesława Wandycza, komisja wypracowała
następujący wniosek :
- dostosować godziny pracy oddziału przedszkolnego oraz świetlicy działających przy
Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Baligrodzie do godzin pracy przedszkola
niepublicznego.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Krystynie, po czym otworzył dyskusję. Przypomniał,
że w poprzedniej

sesji

uczestniczyła

Pani

Dyrektor

Przedszkola oraz pracownica.

Wcześniej Pan Wójt prowadził rozmowy z Panem Prezesem Stowarzyszenia prowadzącego
Przedszkole dotyczące wynajmu pomieszczeń, już wówczas Pan Wójt zaznaczył, że raczej
nie będzie możliwości utworzenia dodatkowego oddziału. To samo wszyscy

Państwo

słyszeliście na poprzedniej sesji kiedy Pani Skarbnik wyliczyła z jakimi kosztami
wiązałoby

się utworzenie drugiego oddziału, była propozycja utworzenia w zamian za

zlikwidowanie funduszu sołeckiego , na co nie zgodzili się sołtysi oraz Rada. W ostatnim
czasie

przekaz informacji

był wykonywany w różny sposób, bardziej propagandowy i

wykorzystywany przeciwko Radzie i Panu Wójtowi, np., że nie chciano udostępnić
dodatkowego pomieszczenia. Jest z nami Pani Dyrektor Alicja Leicht, która udzieli nam
informacji czy parę osób z przedszkola mogłoby przejść do oddziału przedszkolnego
działającego przy Szkole Podstawowej w Baligrodzie. Rozwiązałoby to problem dzieci, które
nie zostały przyjęte do przedszkola z tytułu nadwyżki.
Pani Dyrektor Alicja Leicht powiedziała, że w szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, nie
widzi problemu aby przyjąć do szkoły dzieci pięcioletnie, na dzień dzisiejszy jest 15 dzieci,
10 może dodatkowo przyjąć, ponieważ oddział zerowy nie może liczyć więcej jak 25
dzieci. Do tej pory starali się zapewniać tym dzieciom opiekę od godz. 7 00 do 1600 głównie
tzw. godzinami karcianymi nauczycieli. Obecnie te godziny zostały zabrane przez rząd.
Będzie jej brakowało 6 godzin aby zapewnić tym dzieciom opiekę do 1600 . Na świetlicy
maksymalnie może przebywać 25 osób.
Pan Wójt wyjaśnił, że świetlica jest jedną rzeczą, a oddział przedszkolny drugą, są to dwie
odrębne sale i sprawy.
Co roku ok. 70.000 zł. wypłacamy dodatku dla nauczycieli, będzie przygotowana uchwała
o zwiększeniu liczby godzin w przedszkolu i świetlicę nie należy łączyć z oddziałem
przedszkolnym.

Nie będzie łączenia dzieci małych z dziećmi starszymi. Mamy możliwość wydłużenia godzin
pracy w oddziale przedszkolnym. W związku z powyższym aby wyjść naprzeciw rodzicom,
którzy chcą umieścić swoje dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej
dostosujemy warunki opieki nad tymi dziećmi , tak żeby te dzieci mogły przebywać tam
w tym czasie kiedy ich rodzice są w pracy .
Pan Radny Waldemar Pitycz – zapytał o kwestię finansową jak się ma przedłużenie godzin
pracy nauczyciela do utworzenia dodatkowego oddziału.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że do Przedszkola Niepublicznego należy dołożyć 140.000 zł.,
a do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej, po przedłużeniu godzin wyniesie nas
to dużo mniej.
Pan Wójt odpowiedział, że byłaby to kwota ok.40.000 zł. wliczona w kwotę dodatku, który
i tak musi zostać wypłacony nauczycielom. Rolą Pani Dyrektor i pracowników szkoły jest
zachęcenie rodziców do zapisywania pięciolatków do oddziału przedszkolnego w szkole. Po
analizie listy dzieci, które zostały zapisane do przedszkola okazuje się ,że jest tam 10
pięciolatków, które

mogłyby

chodzić

do

oddziału

przedszkolnego

a tym samym

zwolniłyby się miejsca dla dzieci młodszych oczekujących w kolejce na miejsce do
przedszkola. Istnieje taka szansa , że od przyszłego roku oddział przedszkolny będzie
finansowany tak jak pozostałe oddziały w szkole, byłoby to dla nas bardzo korzystne.
W momencie kiedy Wójt wyraziłby zgodę na utworzenie drugiego oddziału w przedszkolu
niepublicznym, zobowiązałby się do przekazywania dotacji w wysokości ok. 140.000 zł.
ta sytuacja była jasna 7 lipca br. po rozmowie z Panią Dyrektor Agnieszką Zięba.
Wcześniej nie było mowy o dodatkowych środkach dla przedszkola, tylko o dodatkowej
sali. Natomiast w piśmie, które ma przed sobą

jest jasno i wyraźnie napisane , że Gmina

ma zagwarantować, że przekaże dotację na dodatkowe dzieci przyjęte według określonych
kryteriów do przedszkola.
Przewodniczący Rady wyjaśnił , że nieprawdą i kłamstwem jest brak dobrej woli ze strony
Pana Wójta i Rady, że nie chcą udostępnić dodatkowej sali a tu głównie chodzi o dotację .
Pan Wójt poinformował zebranych , że na spotkaniu Komisji Oświatowej Pan Janusz
Krajnik Prezes Stowarzyszenia Nasza Przyszłość – Tarnawa zrezygnował z tej propozycji.
Pani Alicja Leicht powiedziała, że wcześniej nic nie słyszała o tym problemie, że musi być
utworzony drugi oddział w przedszkolu ponieważ jest zbyt dużo chętnych dzieci.

Mogłaby wtedy od początku dostosować godziny pracy oddziału przedszkolnego do potrzeb
rodziców, zachęcała aby rodzice zapisywali swoje pięcioletnie dzieci do oddziału
przedszkolnego, około 10 dzieci pięciolatków zostało zapisanych do przedszkola i dlatego też
dla 10 młodszych dzieci zabrakło miejsca. Należy rozmawiać

o takich sprawach

i je

się

przy

rozwiązywać.
Przewodniczący Rady

odczytał

kryteria jakimi

kierowało

przedszkole

przyjmowaniu dzieci:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Przyjęte są również dzieci spoza terenu naszej gminy. Na ostatniej sesji była mowa
o wynajęciu dodatkowych pomieszczeń i taka zgoda od początku była a głównie chodziło
o utworzenie drugiego oddziału i przeznaczenie dotacji.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że dzieci były przyjmowane według

zasad:

sześciolatki przechodzą do oddziału przedszkolnego przy szkole a pozostałe szukają miejsca
gdzieś indziej.
Pani Dyrektor Leicht powiedziała, że ustawa mówi, że gmina ma zabezpieczyć miejsce
przedszkolne dla dzieci, nie można powiedzieć, że do oddziału przedszkolnego mają
chodzić tylko sześciolatki mogą również uczęszczać pięciolatki.
Pan Radny Pankiewicz wyjaśnił, że chodzi tu głównie o subwencję. Zasady przyznawania
subwencji do przedszkola są inne a do klas zerowych inne.
Pani Skarbnik wyjaśnia, że dla przedszkola i dla zerówki otrzymuje się nie subwencję tylko
dotację od Wojewody.
Pan Radny

Pankiewicz

powiedział, że dotacja z gminy jest ale

innego

wymiaru.

Do Przedszkola Niepublicznego wysokość dotacji na jedno dziecko jest liczona wg. kosztów
najbliższego Przedszkola Publicznego tj. w Hoczwi.

Nabór do przedszkola przy szkole powinien być jasny i informacja

powinna

być,

że

przyjmujemy dzieci w wieku 5 i 6 lat. Być może, że do przedszkola przyszłoby więcej dzieci.
Widocznie szkoła nie proponuje odpowiednich warunków, że w przedszkolu niepublicznym
jest za dużo dzieci a w oddziale przedszkolnym przy szkole jest mało dzieci.
Wystąpił problem, o którym Rada nie wiedziała. Stąd też wniosek Stowarzyszenia
o wydzierżawienie sali i utworzenie drugiego oddziału skoro mają dużo dzieci . Myśli, że
działanie szkoły w tej kwestii było mało efektywne i dlatego te dzieci zapisane zostały do
przedszkola niepublicznego.
Pani Dyrektor Leicht odpowiedziała, że u niej był ogłaszany nabór i napisane było, że
dzieci pięcioletnie oraz sześcioletnie. Rozmawiała z każdym rodzicem dziecka pięcioletniego,
niektórzy tłumaczyli się tym, że mają drugie małe dziecko i razem będzie im raźniej, że są
inne warunki a przede wszystkim godziny otwarcia.
Nie mogła nikogo zmusić, było ogłoszenie i termin podane do wiadomości.
Pan Wójt wyjaśnił, że w przedszkolu niepublicznym rodzice za każde dziecko dopłacają 80 zł.
najprawdopodobniej na posiłki i oczywiście jeszcze wpisowe należy wpłacić. W oddziale
przedszkolnym przy szkole

podstawowej rodzice nie będą wnosić opłat . Bardzo ważną

rzeczą jest wydłużenie godzin pracy co można zrobić uchwałą Rady Gminy, zostanie
przygotowany stosowny wniosek na następną sesję Rady Gminy, dzieci będą miały
zapewnioną opiekę i wyżywienie .Wójt tłumaczy, że nie mógłby podpisać umowy na
wynajem drugiego pomieszczenia bez konsultacji z Radą, ponieważ to jednocześnie
wiązałoby się z gwarancją przekazania dotacji w wysokości 140 .000 zł., których
w budżecie nie ma i należałoby komuś zabrać aby przekazać na przedszkole.
Przewodniczący Rady podziękował za dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu sesji .

Ad.8. Ocena funkcjonowania placówek oświatowych

na terenie Gminy Baligród,

podsumowanie roku szkolnego 2015/2016.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Alicję Leicht Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św.
Jana Pawła II w Baligrodzie o przedstawienie sprawozdania .
Pani

Dyrektor przedstawiając sprawozdanie

powiedziała, że w roku 2015/2016 zajęcia

w szkole odbywały się w 8 oddziałach, jeden oddział przedszkolny , 7 oddziałów szkoły
podstawowej, uczęszczało 115 uczniów, zajęcia rewitalizacyjne odbywały się dla trzech

uczniów, zatrudniono

logopedę. Średnia

nauczania na koniec

roku

wynosiła 4,05,

frekwencja 7%, szkołę ukończyło 16 uczniów i przeszło do gimnazjum. W ubiegłym roku
na świetlicę przeznaczonych było 16 godzin płatnych, dzieci miały zapewnioną opiekę
od 700 do 1600 , przeznaczono tutaj również część godzin tzw. karcianych. W stołówce
szkolnej przygotowywano dziennie ok. 200 obiadów jednodaniowych dla wszystkich dzieci
z terenu gminy, ok.120 obiadów było refundowanych przez GOPS, pozostałe były opłacane
przez rodziców, cena obiadu wynosiła 3,5 zł. jeśli chodzi o bazę dydaktyczną to starali
się stworzyć jak najlepsze warunki do nauki przez zakup pomocy dydaktycznych na ile
środki pozwalały. Pozyskiwali sponsorów, podziękowania dla Nadleśnictwa Baligród. W
czerwcu wspólnie z Panem Wójtem, wystosowała wniosek do Wojewody Podkarpackiego
o dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu
„ Książki naszych marzeń” otrzymali 1.300 zł. Pani Leicht nawiązała również współpracę
z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania i wspólnie został złożony do WUP wniosek na
dofinansowanie

projektu w ramach konkursu działania 9.2 poprawa jakości kształcenia

ogólnego.
Wniosek przeszedł pozytywną ocenę pod względem formalnym , czekamy na wynik. Jeśli
będzie wszystko zatwierdzone pozytywnie to szkoła otrzyma ok. 100.000 zł. na zakup
sprzętu komputerowego. W tym projekcie zaplanowane są szkolenia dla nauczycieli i zajęcia
dodatkowe dla uczniów .
W szkole zatrudnionych jest 16 nauczycieli w tym 12 pełnozatrudnionych , 4 niepełnych
etatów. Wszyscy

posiadają

wykształcenie wyższe z przygotowania pedagogicznego

i pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotów. Wynik z egzaminów szóstoklasistów był na
poziomie lat poprzednich, wyniósł j. polski – 65,06% , matematyka – 50.06%, j. angielski –
60%. Organizowane są wspólnie z rodzicami

różne

imprezy przez

uczniów wraz

z nauczycielami - sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu /dokumentacja urzędowa/
Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor Leicht i poprosił Panią Krystynę Janów
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego
w Mchawie o przedstawienie sprawozdania.
Pani Krystyna Janków zaczęła od informacji , że Szkoła w Mchawie nie mogła przystąpić
do tego programu co szkoła w Baligrodzie, ponieważ uczniowie uzyskali zbyt wysokie
wyniki z egzaminów końcowych. Do szkoły uczęszcza 70 uczniów, oddziałów jest 6, jeden
oddział przedszkolny, nauczycieli zatrudnionych 10, oraz jeden nauczyciel wspomagający
ponieważ uczęszcza dziecko z autyzmem.

Wyniki sprawdzianu z szóstych klas

przedstawiają

się powyżej 68% i to już

zdyskwalifikowało szkołę co do możliwości wzięcia udziału
organizowane są różnego rodzaju

w projekcie. W szkole

kółka: j. angielskiego, matematyczne, polonistyczne,

teatralne, muzyczne, plastyczne oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych. W tym
roku zaczęła działać, ze współpracą z Gimnazjum drużyna Zuchów . Biorą udział w różnych
akcjach charytatywnych. Uczniowie i nauczyciele zbierają makulaturę za którą kupowane są
książki do biblioteki szkolnej. Przystąpili również do programu „Książki naszych marzeń”,
otrzymali darowiznę z Nadleśnictwa Baligród, za co serdecznie dziękują .

36 uczniów było

dożywianych, 17 rodzice sami kupowali obiady. Szkoła uczestniczy w projekcie „Mleko,
warzywa i owoce w szkole” – uczą zdrowego żywienia dzieci , biorą udział

w programie

ogólnopolskim – „ Śniadanie daje moc”, zabezpieczają opiekę uczniom oczekującym na
autobus, prowadzone są zajęcia podczas ferii zimowych, organizowane są wyjazdy na basen do
Leska.
Bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami dzieci oraz z Zarządem Stowarzyszenia,
którzy wspomagają szkołę w każdych sytuacjach - sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu /dokumentacja urzędu/
Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor i powiedział, że zakres informacji był
bardzo obszerny. Poprosił Panią Jolantę Grzyb Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Nowosiółkach o przedstawienie sprawozdania .
Pani Jolanta Grzyb powiedziała, że wszystkich dzieci w szkole jest 25, oddziały 3, nauczycieli
zatrudnionych jest 4 i wszyscy
z dożywiania . W szkole

posiadają pełne kwalifikacje. Uczniowie korzystają

organizowane są różnego

rodzaju

uroczystości przy ścisłej

współpracy z rodzicami i Zarządem Stowarzyszenia, jedną z takich ważniejszych uroczystości
jest wieczór kolęd organizowany w Kościele . Współpracują również z GOK w Baligrodzie,
biorą udział w różnego rodzaju konkursach, akcjach

charytatywnych, programach

organizowanych nie tylko na terenie naszej gminy , uczestniczą w programie „ Szklanka
mleka”,

„Owoce w Szkole”, „Akademia bezpiecznego

kucharstwa”, „Książki naszych

marzeń”, „Mamo, Tato wole wodę”. Nawiązali współpracę ze Schroniskiem „Kundelek”
w Lesku gdzie uczą dzieci szacunku i miłości do zwierząt, dzieci zbierały rzeczy , które mogły
się przydać zwierzętom. Organizowali zbiórkę zakrętek, oraz baterii na rzecz chorych dzieci
– sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu /dokumentacja urzędu/

Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor i pogratulował również całemu Zarządowi
Stowarzyszenia zaangażowania, zapału do pracy, dzięki czemu tak dobrze

funkcjonuje

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowosiółkach.

Poprosił

Pana Jacka Krowickiego Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Mchawie o

przedstawienie sprawozdania.
Pan Jacek Krowicki przedstawiając sprawozdanie powiedział , że do Gimnazjum w roku
2015/2016

uczęszczało 88 uczniów, było 5 oddziałów, zatrudnionych 13 nauczycieli z tego

3 w niepełnym wymiarze godzin, jeden nauczyciel na dziesięciomiesięcznym urlopie dla
podratowania zdrowia. W szkole funkcjonuje świetlica, 10 godzin tygodniowo, dla dwóch
uczniów organizowane były zajęcia rewitalizacyjne . Wszyscy

uczniowie klasyfikowani,

frekwencja ponad 89 %, średnia szkoły z ocen 4,22 %. Egzamin gimnazjalny ogólnie na
poziomie powiatu wypadł dobrze. Bardzo prężnie działa harcerstwo, które zostało utworzone
kilka lat temu. Uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach, w ogólnopolskiej
olimpiadzie języka angielskiego brały udział dwie uczennice, które zakwalifikowały się do
półfinału. Jedna uczennica Julia Sybidło zdobyła 183 pkt. na 200 pkt., to jest 91% z egzaminu
gimnazjalnego, a z j. angielskiego zdobyła 100%, dzięki czemu pobiła rekord szkoły.
Tak jak we wszystkich szkołach organizowane są różnego rodzaju uroczystości. Gimnazjum
również napisało projekt, jeśli wszystko będzie dobrze to można otrzymać ok.120.000 zł. na
sprzęt- sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu /dokumentacja urzędu/

Pani Radna Krystyna Pięta – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury , Zdrowia i Porządku
Publicznego w imieniu całej Komisji

podziękowała wszystkim Dyrektorom Szkół za

osiągnięcie dobrych wyników w nauczaniu dzieci oraz za zaangażowanie jakie wkładają
w swoja pracę.
Pan Radny Waldemar Pitycz podziękował Pani Jolancie Grzyb Dyrektor Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Nowosiółkach za bardzo dobrze

wykonywaną pracę. Należałoby

podziękować Dyrektorom Szkół Niepublicznych oraz wszystkim nauczycielom pracującym
w tych szkołach bo, wspaniale funkcjonują te szkoły. Są osiągnięcia w wynikach nauczania,
pomimo tego, iż ich uposażenia znacznie się różnią od nauczycieli w szkołach publicznych.
Pracują na innych zasadach.

Pan Wójt dołączył się do życzeń i gratulacji , oraz powiedział, że czeka nas wszystkich ciężki
rok w związku z planowanymi reformami i zmianami w oświacie.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim Dyrektorom za przybycie i przedstawienie
sprawozdań.
Ad.9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2016.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienia do projektu uchwały.
Pani Skarbnik odczytała proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały.
Pan Radny Pitycz zapytał o zmiany dot. przeznaczenia środków dla firmy na opracowanie
dokumentacji dot. odnawialnych źródeł energii .
Pan Sekretarz odpowiedział, że są to środki dla firmy która zajmuje się przygotowaniem
całej dokumentacji dot. projektu odnawialnych źródeł energii. Do gminy w płynęło ponad 300
ankiet od mieszkańców, które zostały już przekazane do Krakowa aby w dalszej
kolejności przygotować całą dokumentację do wniosku.
Przewodniczący Rady zapytał czy już zostały poniesione jakieś koszty z tego tytułu.
Pan Wójt odpowiedział, że tak o. 3.000 zł. za doradztwo. Jest to firma, która zajmuje się
składaniem wniosków oraz ocenianiem takich wniosków i są bardzo skuteczni.
Jeżeli okaże się , że Urząd Marszałkowski ogłosi nabór wniosków w IV kwartale to my
będziemy już gotowi z całą dokumentacją.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 12 Radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

b) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Teresę Trześniowską pracownika Urzędu Gminy
o wyjaśnienia dotyczące projektu uchwały.
Pani Trześniowska wyjaśnia, że wszystkie uchwały związane z gospodarką odpadami
muszą zostać zmienione w związku z ustawą, która obecnie obowiązuje , tracą swoją moc
jedne zmiany

pociągają za sobą

drugie. Ustawodawca

narzucił

gminom

obowiązek

wprowadzenia możliwości pobierania opłat od domków letniskowych jako ryczałt roczny.
W regulaminie

obowiązkowo

musieliśmy

zmienić deratyzację, ponieważ ustawodawca

nakazał dokładnie ustalić termin deratyzacji, to pociągło za sobą również zmiany, które
zostały ujęte w projektach uchwał.

Pani Teresa Trześniowska przedstawiła zmiany do kolejnych uchwał , a mianowicie w
uchwale w sprawie

szczegółowego sposobu

i zakresu świadczenia

usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – musieliśmy tutaj wprowadzić szczegółowy sposób co w zamian za
opłatę mieszkańcy nasi otrzymują, musieliśmy określić jakie odpady przyjmuje SZOK.
Należało również zgodnie z ustawą, określić gdzie zgłasza się przypadki niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę.
to uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty. Przysługiwało

Kolejny projekt

tu wprowadzić zmiany nie dla mieszkańców ale dla nieruchomości niezamieszkałych gdzie
powstają odpady –domki letniskowe. Od 1.01.2017r. będzie się pobierać opłaty roczne jako
opłatę ryczałtową, dodatkowo musimy wprowadzić wersję elektroniczną .
Następna uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat. Należało tutaj
określić terminy opłat - jeśli raz na kwartał to np. do 15 marca z dołu , natomiast trzecia rata
opłacana z góry.
Kolejny projekt dotyczy zarządzenia
komunalnymi

w

drodze

inkasa,

poboru

opłaty za gospodarowanie

wyznaczenie

inkasentów,

określenia

odpadami
wysokości

wynagrodzenia za inkaso – była u nas taka uchwała ale zgodnie z ustawą traci swoją moc
więc należało w nowej uchwale wymienić z imienia i nazwiska kto będzie inkasentem. Tak
też uczyniliśmy.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Teresie za wyjaśnienia .
Pan Radny Pitycz zapytał o koszty opłaty ryczałtowej od domków letniskowych .
Pani

Trześniowska wyjaśnia , że

opłaty

te

reguluje

ustawa

więc nie ma tutaj

dobrowolności. Podany jest w ustawie sposób wyliczeń, przyglądała się tym wyliczeniom
na podstawie danych z ubiegłego roku, zaznacza ,że należy brać pod uwagę ilość odpadów
niesegregowanych, gdzie koszty wzrastają ok.40% oraz ilość segregowanych . Więc przy
segregowanych na rok od domku taka opłata wynosiłaby ok. 190 zł., a przy niesegregowanych
ok. 260 zł. i nie ma znaczenia w jakich miesiącach będzie przyjmował właściciel gości.
Zaznaczyła, że obliczenia te są na podstawie danych z ubiegłego roku.
Pan Radny Pitycz zapytał czy kwestia opłat za śmieci bilansuje się na zero, czyli to co
wpłacają mieszkańcy pokrywa koszty z tym związane .

Pani Trześniowska odpowiedziała , że analiza wydatków znajduje się na BIP – Urzędu
Gminy za ubiegły rok, ponieważ taki jest wymóg . Po odliczeniu zaległości gmina dopłaciła
do gospodarki śmieciowej za rok 2015r. ok.36.000zł.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
c) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

odpadów, w zamian za uiszczoną

przez właścicieli

nieruchomości

opłatę

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi .
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania do projektu uchwały?
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej .
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania do projektu uchwały?
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
e) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi .
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania do projektu uchwały?
W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
i przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
f) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso.

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.

Ad. 9. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Radny Marian Pankiewicz odczytał pismo, w którym przedstawił swój punkt widzenia
na dwie sprawy:
1. gospodarowanie mieniem komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem lasu,
2. kontynuacja problemu udzielania informacji publicznych,
Pismo stanowi załącznik do protokołu /dokumentacja urzędu/
Przewodniczący

Rady ustosunkowując

się do odczytanego pisma

powiedział, że

nie

przypomina sobie aby z ust jego bądź któregokolwiek Radnego padły złe słowa pod
adresem Pani Dyrektor oraz złego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.
Przewodniczący Rady w związku, z tym że w ostatnim czasie zakończyła się kontrola
Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Gminy pozwolił sobie przygotować podsumowanie tej
kontroli na podstawie wystąpienia pokontrolnego- odczytał pismo, które stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący

Rady

odczytał

pismo

Radnego

Pana

Mariana Pankiewicza,

które

wpłynęło do Wójta Gminy w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie dodatkowego
pomieszczenia dla Niepublicznego Przedszkola w Baligrodzie celem utworzenia drugiego
oddziału przedszkolnego - pismo stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady odnosząc się do odczytanego pisma Pana Pankiewicza zapytał czym się
kierowali w 2000 r i 2001r. likwidując Przedszkole w Baligrodzie oraz Szkołę Podstawową
w Mchawie.
Pan Radny

Pankiewicz

odpowiedział, iż czuje się

jak na przesłuchaniu. Wyjaśnił, że

wówczas było 7 dzieci zgłoszonych do przedszkola a koszt wyniósł 120.000zł. i tendencja

ilości dzieci korzystających z przedszkola była spadająca. Skoro do arkusza organizacyjnego
nie zostały wpisane sprawy, które dopiero teraz są rozpatrywane kiedy więcej ludzi chce dać
dzieci do przedszkola z tego wynika, że dobrze się stało że wreszcie ten problem został
zauważony i znaleziono rozwiązanie. Mamy wstępne założenia, Wójt przedstawi projekt
uchwały i będziemy głosować nad nim. Ten problem nie był poruszany bezpodstawnie.
Przewodniczący Rady odczytał kolejne pismo z Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach
Dolnych, Wydział Kryminalny, które wpłynęło do Urzędu Gminy w sprawie czynności
sprawdzających, dotyczących poświadczenia

nieprawdy – dot. remontu kotłowni

w Gimnazjum w Mchawie, przetargu na dowóz osób do ŚDS w Nowosiółkach,
przeprowadzanego audytu, remontu stadionu w Baligrodzie – pismo stanowi załącznik do
protokołu.
Kolejna sprawa to – na terenie Cisowca są prowadzone intensywne prace przy drodze, która
była remontowana w roku 2014 w kierunku Kościoła, chodzi o przygotowanie placu
składowego pod wycinkę drewna dla Nadleśnictwa Baligród, okazało się , że poprzez wkład
własny, który udzieliło Nadleśnictwo, stało się współinwestorem. Zgodnie z umową zawartą
pomiędzy Gminą podpisaną przez Panią Wójt Agatę Pomykała a Nadleśnictwem Gminy
Baligród i Nadleśnictwem Baligród podpisaną przez Pana Nadleśniczego. Wynikają
następujące korzyści

dla Nadleśnictwa

dostępności kompleksów leśnych dla sprzętu

koniecznego do prowadzenia gospodarki leśnej , udostępnienie dróg dojazdowych do
kompleksu leśnego dla służb ratowniczych, korzystanie z wszystkich dróg będących w
zarządzaniu inwestora wiodącego poprzez okres 6 lat od dnia podpisania umowy dla
Nadleśnictwa Baligród oraz podmiotów współpracujących z Nadleśnictwem w zakresie
transportu surowca drzewnego pochodzącego z Nadleśnictwa Baligród.
Podczas rozpoczętych prac została mocno uszkodzona droga, mieszkańcy interweniowali
w gminie ale okazało się , że jest zawarta umowa, której nikt wcześniej nie widział i nie
wiedział jakie tam znajdują się zapisy.
Pani Sołtys Halina Kowalska powiedziała, że dopiero teraz wręczono jej umowę jak zwołała
Radę

Sołecką, Nadleśniczego, Sekretarza Gminy, ponieważ mieszkańcy Cisowca

zdenerwowali się z powodu niszczenia tej drogi, w odpowiedzi usłyszała, że mogą korzystać
z tej drogi ponieważ mają zawartą umowę.

Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że korzystanie z drogi nie oznacza, że ją zniszczą.
Jeśli zniszczą to należy z nimi to uzgodnić, że naprawią.
Pan Wójt odniósł się do przeprowadzanych kontroli w Urzędzie i powiedział , że jest to celowe
działanie i trwa już 11 miesięcy. Organy ścigania poprzez Centralne Biuro Antykorupcyjne ,
Najwyższą Izbę Kontroli , nie znajdują żadnych umocowań.
Co do pisma pierwszego jako organ nadzorujący jednostki podległe ma prawo zapytać
o zaistniałe sytuacje związane z działalnością tej placówki. Jeżeli używa się słowa mobbing to
należy się liczyć z konsekwencjami swojego wystąpienia. Jakby nie zadawał pytań to nie
widziałaby rzeczywistego obrazu , który się wyłonił w 2015 i 2016 r. Próbujemy to naprawić
i wdrożyć pewne rzeczy.
Pani Radna Henryka Wałachowska powiedziała, że po wysłuchaniu tych wszystkich pism
i donosów nasuwa się

jej taka

myśl

aby,

sprawozdania

Pana

Wójta z okresów

międzysesyjnych były bardziej rozwinięte tak aby przekazać co się w tym okresie zrobiło,
jaka inwestycja została wykonana, jaki przetarg ogłoszono , kto wygrał ten przetarg.
Pan Wójt odpowiedział, że tego typu sprawy podane są do wiadomości publicznej wszystko
jest ogłoszone na BIP-ie Urzędu.
Pani

Wałachowska wyjaśnia, że

dobrze byłoby gdyby wchodząc na

stronę urzędu

wyskakiwałyby aktualności, informacje co się dzieje i co zostało wykonane w gminie.
Poprosiła również aby zająć się stronną gminną, tak , aby była bardziej przejrzysta
i zawierała więcej informacji o gminie.
Pan Jan Pawłowski Sołtys wsi Mchawa powiedział, że najlepszym przepływem informacji
jest kontakt z Panem Wójtem, należy się spotykać, rozmawiać. Sam był dzisiaj na spotkaniu
u Wójta porozmawiał, wiele rzeczy się dowiedział i jest bardzo zadowolony ze spotkania.
Przewodniczący Rady powiedział, że starają się o wszystkim informować, zbierają się
komisje działające przy Radzie Gminy i każde decyzje są wspólnie podejmowane.
Pan Radny Waldemar Pitycz zapytał o kruszywo na drogi dla miejscowości Nowosiółki.
Pan Wójt

odpowiedział, że kruszywo 30 ton dla

Nowosiółek

jest, pozostała

transportu, a obecnie droga do kamieniołomu jest zamknięta z powodu remontu.

kwestia

Pan Radny Pitycz zapytał o środki na koła gospodyń wiejskich, o których była mowa
wcześniej, ponieważ koło z Nowosiółek prężnie działa a ostatnio reprezentowało naszą Gminę
na Agrobieszczadach w Lesku i Panie zaprezentowały się bardzo dobrze.

Pan Wójt powiedział, że nieoficjalnie

dowiedział się, że Koło

Gospodyń Wiejskich

w Nowosiółkach ma obiecane pewne elementy strojów.
Przewodniczący Rady odpowiada, że w LGD nabór wniosków na te strategiczne inwestycje
ruszy dopiero w I kwartale przyszłego roku i jest tu mowa o świetlicach, małych grantach.
Pan Sołtys wsi

Baligród Zygmunt Szybowski poruszył temat utrzymania w porządku

i czystości cmentarza Żydowskiego, jest zarośnięty i należałoby się nim zająć, lub ściągnąć
tabliczki, że na terenie naszej gminy znajduje się taki obiekt. Zgłaszają się do niego
turyści z pretensjami.
Pan Wójt powiedział , że zostały tam ustawione tabliczki z informacją, że jest to teren
Żydowski, zostanie wystosowane pismo w sprawie uporządkowania tego terenu.
Ad.10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
zgłoszonych wniosków.
Przewodniczący Komisji Zdzisław Jarema odczytał zgłoszony wniosek:
- przygotować uchwałę dotyczącą zwiększenia

godzin pracy oddziału przedszkolnego

działającego przy Szkole Podstawowej w Baligrodzie w godz. od 630 do 1600
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem powyższego wniosku.
Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 11. Zakończenie Obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 2030 zamknął obrady
XIX sesji Rady Gminy Baligród.
Protokołowała:
H. Wołoszyn
Przewodniczący Rady
Gminy Baligród
Zbigniew Bończak

