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Protokół Nr XXV.2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 16 marca2017 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- 14 radnych.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, iż na ustawową liczbę 15
Radnych na sesji jest obecnych 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 przyjęciem porządku obrad.
Za

przyjęciem

porządku

obrad

głosowało

14 Radnych. Porządek

został

przyjęty

jednogłośnie.
Ad. 4. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
- Radny Marian Pankiewicz – przewodniczący
- Radny Marek Miller
- Radny Andrzej Pięta
Za przyjęciem Komisji Wniosków i Uchwał w powyższym składzie głosowało 14 Radnych,
Komisja została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie ;
a) Przystąpienia do realizacji projektu „ OMINIBUS – kompleksowy program rozwoju szkoły
w ramach konkursu w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16, Oś
Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego RPO WP na lata 2014 - 2020.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o wyjaśnienia do projektu uchwały.
Pan Wójt powiedział, że właśnie ta uchwała jest powodem zwołania nadzwyczajnej sesji,
ponieważ otrzymaliśmy informację od Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligrodzie
Alicji Leicht , że przeszedł projekt, który składała i musi zostać podjęta stosowna uchwała
w możliwie jak najszybszym terminie. Uzasadnienie uchwały otrzymaliście państwo wraz
z projektem uchwały. Jest to podobna

sytuacja

jak na poprzedniej sesji

gdzie

podejmowaliście uchwałę dla Gimnazjum.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.

b) zmiany w budżecie gminy na rok 2017,
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie zmian .
Pani Wołoszyn wyjaśniła, że zmiany dotyczą jedynie zmiany cyfr końcowych paragrafów,
finansowo nic się nie zmienia . Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa
księgowano na § 3030 a obecnie w związku ze zmianą przepisów musi być na § 4170.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych uchwała została podjęta jednogłośnie.
c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o wyjaśnienia i ewentualne propozycje.
Pan Wójt poinformował zebranych, że uchwała taka jest podejmowana każdego roku, wraz
z projektem uchwały wszyscy Radni otrzymali koszty utrzymania wodociągu oraz
oczyszczalni.

Zaproponował stawkę wywozu ścieków wywozem samochodem asynizacyjnym 150 zł. oraz
stawkę za 1m3 wody 3,00 zł. i poprosił o zastanowienie się nad tą propozycją.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie propozycji.
Pan Radny Mariusz Hebda powiedział , że w Lesku stawka za 1m3 wody wynosi 3,80 zł. więc
popiera propozycję Wójta, a na przyszłość to proponowałby 3,20 zł.
Pan Andrzej Pieta powiedział, że w Gminie Solina opłata za ścieki wynosi 7,80 zł. a za wodę
ok.4,50 zł. osobiście uiszcza tam opłaty.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że spojrzenie na koszty i stawkę samochodu
asynizacyjnego , zarabiać na tym nie możemy a koszty mamy przedstawione i są one znaczne
zarówno na ściekach jak i na wodzie. Więc popierałby propozycję nawet 3,20 zł. Jest to
uzasadnienie faktyczne, są to tylko koszty.
Przewodniczący Rady przyjął drugą propozycję stawki za wodę w wysokości 3,20 zł.
W związku z tym, że więcej propozycji nie zgłoszono, Przewodniczący Rady

zamknął

dyskusję i przeszedł do głosowania nad zgłoszoną pierwszą stawką za wodę :
- 3,00 zł. za 1m3 - za propozycją głosowało 13 Radnych, jeden Radny wstrzymał się, stawka
została przyjęta większością głosów.
- 4,80 zł.za 1m3 - za ścieki w miejscowości Baligród i Jabłonki- pozostawienie stawki
obowiązującej – za pozostawieniem głosowało 14 Radnych , jednogłośnie pozostawiono
stawkę obecną.
Na sesję przybył Radny Waldemar Pitycz.
- 150 zł. – jeden kurs - wóz asynizacyjny
Pan Radny Zdzisław Jarema uważa, że ta propozycja jest za wysoka.
Przewodniczący Rady powiedział, że w związku w wygenerowanymi kosztami propozycja ta
nie jest za wysoka. Ostatnio zmiana była w pierwszym roku poprzedniej kadencji.
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że koszty się nie bilansują 175 zł. wg. kosztów,
a propozycja jest mniejsza.
Pan Radny Pitycz zapytał czy ktoś złożył inną propozycję?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie, nie złożono innej propozycji. Wywozy są nie
liczne jak na ilość mieszkańców nie podłączonych do kanalizacji.
Pan Wójt powiedział , że jesteśmy na etapie szukania programu dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Pan Radny Waldemar Pitycz złożył propozycję stawki za wóz asynizacyjny w wysokości
135 zł.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania za propozycją :
- 150 zł. – za przyjęciem stawki głosowało 11 Radnych , 4 Radnych się wstrzymało, stawka
została przyjęta większością głosów
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, wstrzymało się 2 Radnych uchwała została
podjęta większością głosów.
d) zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
Przewodniczący Rady wyjaśnia, że projekt uchwały dotyczy projektu na dofinasowanie
wykonania „Ostatniej mili” wspominał o tym na poprzedniej sesji. Stawkę obniżamy po to aby
nie zamknąć sobie możliwości wykonania tego projektu na terenie

naszej gminy. Nasza

propozycja stawki za 1m jest 4 zł.

Przewodniczący

Rady podziękował

po odczytaniu

projektu uchwały przystąpił do

głosowania .
Za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, wstrzymał się 1 radny uchwała została podjęta
większością głosów.
e) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o wyjaśnienia .
Pan Wójt poinformował zebranych , że jest to uchwała, której projekt był podejmowany
w styczniu br. obecnie otrzymaliśmy pozytywne opinie i zgodnie ze zmianą ustawy musi
zostać podjęta już uchwała a nie projekt. Jako samorząd mamy taki obowiązek do końca
marca br.
Przewodniczący

Rady

przystąpił do głosowania. Za podjęciem uchwały głosowało

15 Radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6 . Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Waldemar Pitycz zapytał o pomieszczenia po gimnazjum w Mchawie.
Pan Wójt odpowiedział, że zwróciło się Stowarzyszenie w Mchawie o użyczenie części
pomieszczeń na działalność szkoły nowego systemu 8 klasowego, oraz na
schroniska.

działalność

Przewodniczący Rady poprosił Pana Radnego Mariusza Hebdę przedstawiciela naszej Gminy
w Radzie Społecznej o przedstawienie sprawy związanej z zabraniem karetki specjalistycznej
z SPZOZ Lesko.
Pan Radny Hebda potwierdził iż jest taki zamiar zabrania karetki typu S z Powiatu Leskiego
w związku z planowanym utworzeniem Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku i to
Sanok dysponowałby karetkami. Jedna karetka stacjonowałaby w Olszanicy ale bez lekarza na dwa
powiaty . Starosta Leski rozmawiał z Wójtami aby poprzeć sprzeciw. Jest taka prośba aby jako
Rada Gminy Baligród wystosować taki sprzeciw. Pozostałe Gminy również mają ustosunkować się
do tej sprawy. Nie może być takiej sytuacji , że jedna karetka będzie obsługiwać dwa powiaty.
Pan Radny Waldemar Pitycz zapytał kto podjął taką decyzję i co spowodowało podjęcie takiej
decyzji.
Pan Wójt odpowiada iż decyzja zapadła odgórnie.
Pan Hebda powiedział również , że nie będzie w Lesku Oddziału Ratowniczego, a ratownicy będą
rozdysponowywani przez Sanok.
Przewodniczący Rady odczytał przygotowane pismo , w którym Rada Gminy wyraża swój sprzeciwpismo stanowi załącznik do protokołu /jako dokumentacja urzędowa/
Pan Radny Marian Pankiewicz powiedział, że została podjęta odgórnie decyzja , opiera się na
pewno na ustawie

po reformie służby zdrowia . My nie znamy ilości zdarzeń , myśli że jeżeli

występujemy z wnioskiem to raczej o karetce specjalistycznej. W Sanoku jest więcej zdarzeń bo
jest więcej ludności i większy teren. Tym na pewno się kierowano.
Pani Radna Krystyna Pięta powiedziała, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji że

pacjent leży

w Ośrodku Zdrowia z podejrzeniem zawału a my nie mamy karetki aby go dostarczyć jak najszybciej
do szpitala pod fachowa opieką. Nie można sugerować się statystykami tylko działać według
potrzeb.
Pan Wójt odpowiedział, że porównuje się nasze Bieszczady do standardu w środkowej Polsce.
Porównano

Powiat Bieszczadzki, Leski

i

Sanocki. Liczba

mieszkańców

jest zdecydowanie

niekorzystana dla Powiatu Bieszczadzkiego i Leskiego w stosunku do Sanockiego. Nikt nie
wskazuje odległości, a narzucona odgórnie reforma służby zdrowia najprawdopodobniej u nas się nie
sprawdzi. My wystosujemy swój protest aby był sygnałem dla tych , którzy podejmują decyzje.
Przewodniczący Rady poprosił aby zapisać ten temat jako wniosek.
Pan Waldemar Pitycz poruszył jeszcze temat budowy chodnika w Nowosiółkach, chciałby złożyć
wniosek tak aby formalnie zostało to ustalone.

Pan Przewodniczący Rady powiedział, że już wielokrotnie była mowa o tym chodniku i na sesji i na
zebraniach wiejskich wiec nie rozumie dlaczego wracać do tego tematu a tym bardziej obligować Pana
Wójta wnioskami. Na zebraniu wiejskim w Nowosiółkach ten temat był analizowany dwie godziny.
Pani Radna Henryka Wałachowska powiedziała, że składała na piśmie zapytanie w tej sprawie ,
otrzymała odpowiedź wiec spokojnie czeka. Rozumie, że to nie jest inwestycja w formie wykopania
rowu. To się wiąże z czasem i środkami finansowymi. Jest w posiadaniu dokumentacji i wie, że takie
plany są.
Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał Pana Radnego
Pitycza czy wycofuje swój wniosek?
Pan Radny Waldemar Pitycz odpowiedział, że wycofuje wniosek.

Ad.7. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
zgłoszonych wniosków.
Przewodnicząc Komisji Radny Marian Pankiewicz odczytał zgłoszony wniosek:
1. Wystosować sprzeciw odnośnie utworzenia Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego
w Sanoku w zaproponowanym zakresie .
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem powyższego wniosku.
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 Radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 8. Zakończenie Obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1730 zamknął obrady
XXV sesji Rady Gminy Baligród.
Protokołowała:
H. Wołoszyn
Przewodniczący Rady
Gminy Baligród
Zbigniew Bończak

