II.0002.27.2017

Protokół Nr XVII.2017
z sesji Rady Gminy Baligród
z dnia 1 czerwca 2017 r.

Ad. 1. Otwarcia sesji o godz. 1600 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Baligród- Zbigniew
Bończak, który przywitał zebranych oraz osoby zaproszone.
Obecni na sesji Radni według listy obecności- 12radnych.
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 12 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?
Pan Wójt zaproponował aby w punkcie 10 , projekt uchwały znajdujący się w ppkt.f przenieść
do ppkt.a, ponieważ wyjaśnień to tej uchwały będzie udzielać Pani Małgorzata Puchyrurbanistka,
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zaproponowanej zmiany - na
12 obecnych radnych, 12 głosowało za wprowadzeniem powyższej uchwały, zmiana została
Kolejna zmiana to wycofać z programu ppkt.g, ponieważ wnioskodawca wystąpił o nadanie
nazwy ulicy na gruncie, który nie jest oznaczony jako droga .
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem zaproponowanej zmiany na
12 obecnych radnych, 12 głosowało za wprowadzeniem powyższej uchwały, zmiana została
przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś chce jeszcze zgłosić zmiany do porządku uchwał?

Zmian nie zgłoszono. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad przyjęciem
porządku obrad ze zgłoszonymi zmianami. Za przyjęciem głosowało 12 radnych. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2017r.
Przewodniczący Rady 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
- Radna Krystyna Pięta - przewodnicząca
- Radna – Henryka Wałachowska
- Radny Mariusz Hebda
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 Wójt Robert Stępień przedstawił sprawozdanie informując, że dnia 29 marca br. spotkał
się z Panem Dyrektorem Płaziakiem w Lesku, rozmowy dotyczyły problemów szpitala.
W tym samym dniu odbył się konkurs wiedzy pożarniczej dla dzieci z terenu naszej
gminy. 30 marca br. została podpisana umowa z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie jako
liderem wiodącym projektu , który pisała Szkoła Podstawowa
w Baligrodzie . Również 30 marca br. spotkał się z przedstawicielami Firmy ARRIVA ,
rozmowy dotyczyły zakończenia działalności transportowej na terenie naszej gminy , powiatu.
Lukę tą wypełniła firma lokalna, zgłosiły się również inne firmy, które chcą prowadzić taką
działalność, my musimy tylko wyrazić zgodę na korzystanie z przystanków. 5 kwietnia br.
pracowano nad projektem arkuszu organizacyjnego. 7 kwietnia br. na zaproszenie Starosty
z Ulicia pojechał na Słowację, chodziło o to aby zmobilizować samorządy i próbować
uruchomić przejście graniczne w Roztokach Górnych. 10 kwietnia br. w Cisnej odbyło się
spotkanie samorządowców i przedstawicieli lasów państwowych , głównym gościem tego
spotkania był Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który zadeklarował
pomoc w infrastrukturze obsługi ruchu turystycznego, stąd pytania jakie środki i skąd można
byłoby uzyskać. Padła tutaj informacja odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków,
informacja ta znajduje się na naszej stronie więc można
poczytać jeśli ktoś jest
zainteresowany. 11 kwietni br. spotkali się w Baligrodzie z przedstawicielami firmy, która
realizuje nam program rewitalizacji . 12 kwietnia br. uczestniczył w śniadaniu Wielkanocnym
w Szkole Podstawowej w Baligrodzie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Nowosiółkach, 13 kwietnia br. odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim
w sprawie możliwości remontów dróg. 20 kwietnia br. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie
z nowym Dyrektorem Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, w dalszym ciągu toczą się
rozmowy w sprawie Jabłonek. 26 kwietnia br. w Kolbuszowej odbyło się podpisanie aktu
notarialnego, który dotyczył zamiany drogi do Państwa Słowik. 9 maja br. odbyło się
posiedzenie Rady LGD. 16 maja br. odbył się Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej
Straży Pożarnej w Lesku, 17 maja br. odbył się na terenie naszej Gminy „ Dzień Godności
Osób Niepełnosprawnych” w tym samym czasie odbyło się posiedzenie Związku Gmin
Pogranicza. 18 maja br. gościliśmy delegację Starosty ze Słowacji oraz przedstawicieli
Ministerstwa. 22 maja br. spotkał się z posłankami Panią Radziewicz -Szmid i Wróblewską,
23 maja spotkał się z Prezesem Leszczykiem rozmowy dotyczyły remontów naszych dróg.
W następnym dniu odbyła się konferencja w Mucznym w sprawie szkód jakie wyrządzają
Żubry, 25 maja br. podpisał umowę z Firmą „Cezas”, która wygrała przetarg na dostarczenie
wyposażenia do drugiej części szkoły. 28 maja br. uczestniczył w mszy świętej w Strachocinie
w intencji ojczyzny. 30 maja br. na zaproszenie Wójta Gminy Solina uczestniczył w spotkaniu
z przedstawicielami Firmy , która reprezentowała nową technologię oczyszczania ścieków .

Technologia ta jest bardzo interesująca i obiecująca.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi .

Ad.7. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród o działalności na terenie naszej
Gminy.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Teodora Fursa Zastępcę Nadleśniczego o przedstawienie
informacji.
Pan Furs przywitał zebranych i powiedział, że wiele inwestycji zostało wykonanych na terenie
Gminy Baligród, wielu turystów korzysta z ścieżki przyrodniczej Rabe, swobodnie można
dotrzeć na jeziorko Bobrowe, można zatrzymać się w bazie Rabe na to wszystko zdobyte
zostały środki z zewnątrz z Funduszy Unijnych, 1.390.000 zł. większość została wydatkowana
w tej gminie . Zachęca aby korzystać z wykonanych atrakcji. Należy te miejsca promować.
W tym roku z własnych funduszy będzie kontynuowany przebieg ścieżki Rabe , odcinek ten
będzie ok. 1 km. i zakończy się za kruszarką , wynosić to będzie 219.000. zł. koncepcja
nawiązywała będzie do tego co jest już wykonane. Działają na zasadzie planu rocznego.
Obecnie walczą aby zagospodarować starą siedzibę Nadleśnictwa, jest to budynek
o znaczeniu historycznym, znajduje się na fundamentach zamku Balów. Próbowano stworzyć
tam Bieszczadzkie Centrum Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego, chcieliby zagospodarować
budynki gospodarcze w kierunku rekreacyjnym, zaprosić naukowców, ludzi chętnych do
współpracy. Z rzeczy zdecydowanie mniejszych to są budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków gdzie na terenie gminy będą budowane trzy, dwie w Bystrym jedną w Jabłonkach.
Przewodnicząc Rady podziękował Panu Nadleśniczemu i otworzył dyskusję.
Jednocześnie zapytał o populację Żubra w Bieszczadach oraz o możliwość zwracania się
odszkodowania za szkody wyrządzone właśnie przez Żubry , a są one na naszym terenie
bardzo duże.
Pan Nadleśniczy odpowiedział , że to nie jest w kompetencji Nadleśnictwa, ponieważ
w momencie kiedy powstały takie instytucje jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
przejęły one odpowiedzialność za gatunki zwierząt chronionych. Więc każdy może się
zwracać tam o odszkodowanie .
Pan Radny Marian Pankiewicz zapytał o drogi, które są własnością obecnie Nadleśnictwa
a ogólnie dostępne min. droga na Podgłębokie, która jest w bardzo złym stanie, taka sama
sytuacja jest z mostem gdzie jego nawierzchnia nie jest zabezpieczana, są również inne
miejsca. Mamy drogi wewnętrzne, które udostępniamy do użytku, sporządzone są umowy na
to aby Nadleśnictwo tymi drogami mogło się poruszać do lasu ale czasami jest problem
później z naprawą takiej drogi. Chciałby wiedzieć jak Nadleśnictwo bierze pod uwagę
naprawę tych dróg.
Pan Nadleśniczy powiedział , że korzystają z dróg własnych jak i innych z poszanowaniem.
Starają się nie przeprowadzać ładunków kiedy jest mokro, chyba, że wyjątkowo zmusi ich
sytuacja. Każde zgłoszenie jest przez Nadleśnictwo naprawiane. Wiele dróg jest też
własnością Nadleśnictwa ale udostępniane są dla każdego. Jeżeli jakaś droga zostaje
zniszczona to starają się ja naprawić.

Przewodniczący Rady powiedział, że Pan Radny wspomniał o tych problemach, które
pojawiały się na zebraniach wiejskich. Uważa że dobrym rozwiązaniem byłoby aby przed
wejściem na taką drogę przez Nadleśnictwo spisać protokół np. z sołtysem danej wsi i po
zakończeniu prac odebrać stan drogi.
Pan Sołtys wsi Mchawa zapytał o drogę gminną, którą było zrywane drewno stosowe została
ona mocno zniszczona i do tej pory jej nie naprawiono, rolnicy nie mogą nią przejechać.
Poruszył również temat zniszczeń przez Żubry, odszkodowania nie są adekwatne do zniszczeń.
Pan Przewodniczący Rady podziękował Panu
przedstawienie sprawozdania.

Nadleśniczemu

za

obecność

oraz

Pan Zdzisław Bober Sołtys wsi Nowosiółki podziękował Panu Nadleśniczemu, za to że na
każdą prośbę są pozytywne reakcje z Nadleśnictwa. Pomoc w współfinansowaniu wielu
spraw. Zawsze otwarci na współpracę.
Pan Przewodniczący Rady potwierdził słowa
podziękował za każdą okazaną pomoc.

Pana sołtysa

i również

serdecznie

Ad.8. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 27 kwietnia 2017r.
Przewodniczący
Rady
Zbigniew
Bończak
poprosił Pana
przewodniczącego Komisji o przedstawienie sprawozdania.

Leszka

Koraba –

Pan Korab powiedział , że dniu 27 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji na którym
rozpatrywano następujące sprawy:
- wniosek Pana

Jana Wojtanowskiego o nadanie

zlokalizowanej na działce

nazwy

ulicy dla drogi wewnętrznej

nr 911/5 w Baligrodzie, proponowana nazwa

ulicy brzmi :

„Słoneczna” – zaopiniowano pozytywnie,
- wniosek

Parafii

Rzymskokatolickiej w Hoczwi o przekazanie

w drodze darowizny

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baligród oznaczonej nr.325/4 o powierzchni
0,5755 ha położonej w miejscowości Zahoczewie w celu poszerzenia cmentarza parafialnego
– zaopiniowany pozytywnie,
- wniosek Pana Franciszka Krajewskiego w sprawie możliwości wykupienia części
nieruchomości oznaczonej nr 350/1 graniczącej z jego działkami – zaopiniowany pozytywnie,
- wniosek Pana Jerzego Antosza o uregulowanie geodezyjne drogi gminnej dojazdowej nr
96,110 w miejscowości Stężnica. Obecnie droga ta przebiega przez jego działkę –
zaopiniowany pozytywnie,
Po przeanalizowaniu i zaopiniowaniu wniosków komisja udała się w teren
w celu sprawdzenia stanu dróg po okresie zimowym na terenie naszej gminy. Stwierdzono iż
drogi znajdują się ogólnie w złym stanie, wnioski oraz najbardziej pilne sprawy do remontu
zostały

przekazane

finansowych.

Panu Wójtowi

w miarę możliwości oraz posiadanych środków

Ad.9. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 maja 2017r.
Przewodniczący
Rady
prosił Pana
o przedstawienie sprawozdania .

Mariusza Hebdę Przewodniczącego Komisji

Pan Hebda poinformował zebranych , że na posiedzeniu Komisji w dniu 16 maja 22017r. po
zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baligród za rok 2016,
Uchwałą Nr VII/2/2017 w sprawie wyrażenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie z dnia 24 marca 2017r. dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2016r., sprawozdaniem finansowym oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
pozytywnie opiniuje się wykonanie budżetu za rok 2016.
W związku z powyższym wnosi się o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Baligród.

Ad.10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie
„Stężnica 1/2015” , terenu położonego w miejscowości Stężnica, Gmina
Baligród.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Małgorzatę Puchyr – urbanistkę o wyjaśnienia do
projektu uchwały.
Pani Puchyr przedstawiła projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie
„Stężnica 1/2015” , terenu położonego w miejscowości Stężnica, Gmina Baligród. Jest to
obszar położony przy drodze powiatowej, dochodzi do granicy administracyjnej między
gminą Baligród a Gminą Solina , są to tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej.
Dostępność komunikacyjna tego terenu byłaby bezpośrednia z drogi powiatowej. Przy
zabudowie mieszkaniowej planowane miejsca postojowe. Jest to bardzo ładny teren,
nasłoneczniony, z ładnymi widokami. Uchwała ta była wykładana do wiadomości publicznej
wraz z załącznikiem graficznym, ponieważ mogły pojawić się różnego rodzaju sprzeciwy.
Uwag nie zgłoszono. Kolejnym załącznikiem do tej uchwały jest załącznik, który mówi
o realizacji infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. Z założenia
pierwotnego plan przewidywał – pobór wody z źródeł własnych czyli każdy, kto kupi działkę
wybuduje sobie studnię. Pojawiła się jeszcze jedna alternatywa iż pobór wody mógłby
odbywać się z ujęcia wody położonego poza granicami planu. Gospodarka ściekowa
wygląda podobnie, założenia były takie, że każdy kto kupi działkę będzie budował własny
zbiornik. Jeśli będzie taka możliwość, będzie można się podłączyć się do oczyszczalni. Ale
nie na terenie planu bo działki są za małe aby można było sobie pozwolić na budowę
oczyszczalni przydomowych. Odprowadzenie wód opadowych każdy będzie zobowiązany
tak je odprowadzić aby nie przeszkadzały i powodowały szkody sąsiadowi. W projekcie
jest taki punkt, który mówi o tym , że ustala się 0.01% opłatę, jest to zapis obligatoryjny,
chodzi o to, że wartość nieruchomości przed uchwaleniem planu jest inna i po uchwaleniu
inna. Po uchwaleniu planu wartość nieruchomości wzrasta. Od różnicy pomiędzy wartością
przed uchwaleniem planu a wartością nieruchomości po uchwaleniu planu gmina może
maksymalnie naliczyć 30 % dodatkowego podatku. W tym przypadku Gmina sama sobie nie
będzie naliczać, nie mniej jednak jest to obowiązkowy zapis. Na tym terenie jest zakaz
budowy turbin, ogniw fotowoltaicznych , reklam, ma to być miejsce ekskluzywne, eleganckie.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Puchyr za przybliżenie projektu planu.
Pan Radny Mariusz Hebda zapytał dlaczego istnieje zapis o zakazie budowy fotowoltaiki.
Pani Puchyr odpowiedziała, że nie dotyczy to budowy na indywidulanych dachach. Zapis
dotyczy głównie tego, że gdyby zdarzyło się, że nie kupi nikt tych działek pod zabudowę,
a byłby chętny na zagospodarowanie przemysłowe . Teren ten jest przeznaczony pod
zabudowę budynków mieszkalnych.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad
podjęciem powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało na 12 radnych , uchwała została przyjęta jednogłośnie.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Baligród za rok 2016.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bończak poprosił Panią
z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Skarbnik o odczytanie

opinii

Pani Skarbnik Urszula Różycka odczytała Uchwałę Nr VII/2/2017 z dnia 24 marca 2017r.
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Baligród sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za rok 2016r., która mówi o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania- powyższa
uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik, w związku z tym , że zgłoszono pytań
odczytał projekt uchwały i przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało
większością głosów.

11 radnych, 1 radny wstrzymał się, uchwała została przyjęta

c) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
wykonania budżetu za rok 2016.

Baligród

absolutorium

z tytułu

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr VII/14/2017 z dnia 24 maja 2017r. składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baligród o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Baligród z wykonania budżetu gminy za rok 2016., która pozytywnie opiniuje
powyższy wniosek - uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania .
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący
jednogłośnie.

Rady

pogratulował Panu

Wójtowi, który otrzymał absolutorium

Pan Wójt podziękował wszystkim radnym za udzielenie mu absolutorium. Powiedział
również , że jako radnych informuje na bieżąco o wszystkich swoich planach i poczynaniach.
Wiele rzeczy można byłoby wykonać ale potrzebne są środki chociaż na wkład własny.
Wiadomo jaki jest budżet.

d) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o objaśnienia do projektu uchwały.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany – proponuje się zwiększenie planu finansowego dochodów
i wydatków w kwocie 222.440 tyś. zł . W dziale 700 rozdział 705 gospodarka gruntami
i nieruchomościami § 077 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 32.016, 88 zł. Jest to wartość nieruchomości,
która została przeznaczona na zamianę dla Pana Cepielika. W dziale 750 administracja
publiczna rozdział 75095, pozostała działalność kwota 43.632 zł. na plus i minus ostatnia
cyfra paragrafu. W dziale 801 oświata i wychowanie rozdział 80101 jest to zwrot wydatków
za studium wykonalności dla projektu „Przebudowa drugiej kondygnacji
istniejącej
infrastruktury edukacyjnej” w kwocie 8.883.12 zł. jest to zwrot z ubiegłego roku. W dziale
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 181.500, 00 zł są to wpływy z usług –
wpłaty mieszkańców na odnawialne źródła energii. Po stronie wydatków – w dziale 600 ,
rozdział 678, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – usuwanie skutków klęsk
żywiołowych jest kwota na minus 14.400,00 zł proszę o poprawienie 15,400,00 zł. W dziale
700705, rozdział 6060 – wydatki na zakup inwestycyjny jest to wartość działki Pana Cepielika
kwota 46.300 ,00 zł. W dziale 750 rozdział 75095 pozostała działalność kwota 43.632, 00 zł.
W dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75404 – Komendy
Wojewódzkie Policji , wpłaty jednostek na Fundusz Celowy dotacja w kwocie 500 zł. na
zakup psa. Dział - 801, rozdział – 80101- Szkoły Podstawowe wydatki inwestycyjne,
dokończenie budowy jest 3.200 zł należy poprawić na 4.200 zł. tyle brakuje do zakończenia
tej inwestycji. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 181.500,00 zł.
wpłaty na OZE i 5.300 zł. na plan gospodarki niskoemisyjnej do projektu z OZE. W dziale 921
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z wydatków bieżących kwota 1.850 zł.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad podjęciem
powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 12 radnych - 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
e) uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza
rok budżetowy przez Gminę Baligród.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że uchwała ta dotyczy zabezpieczenia środków do celów
przetargowych na dowóz dzieci do szkół,
Pan Wójt dodał, że wzorem lat poprzednich będzie ogłoszony przetarg na dowóz dzieci do
szkół na dwa lata. Stąd też jest potrzeba podjęcia stosownej uchwały.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad podjęciem
powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 12 radnych - 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.
f) w sprawie przekazania w drodze darowizny
nieruchomości
położonej
w miejscowości Zahoczewie , stanowiącej własność Gminy Baligród na rzecz
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Hoczwi.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych , że wpłyną wniosek od parafii Hoczew
w sprawie przekazania nieruchomości która jest naszą własnością i graniczy z cmentarzem
w Nowosiółkach. Przekazanie tej nieruchomości miałoby na celu poszerzenie cmentarza oraz
budowy parkingu. Wniosek został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i został
pozytywnie zaopiniowany. Wobec tego przygotowano projekt uchwały.
Przewodniczący Rady po odczytaniu projektu uchwały przystąpił do głosowania nad podjęciem
powyższej uchwały.
Za przyjęciem głosowało 12 radnych - 12 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
Pan Zdzisław Bober Sołtys wsi Nowosiółki poinformował zebranych, że w Nowosiółkach
została wykopana studnia głębinowa. Wspomniał również o placu po kiosku, który należy
utwardzić.
Pan Sołtys wsi Baligród Zygmunt Szybowski zapytał o likwidację słupów na terenie
Baligrodu, czy to oznacza, że nie będzie oświetlenia na terenie Baligrodu .
Pan Wójt odpowiedział , że gmina posiada już gotowy projekt własnego oświetlenia na
zastosowanie żarówek ledowych , przygotowane jest również pozwolenie na budowę, zostanie
to wmontowane w rewitalizację Baligrodu. Zostanie to rozszerzone o ulicę Wojska Polskiego
z przebudową chodnika. Czekamy na nabór wniosków na rewitalizację, dokumentacja jest
przygotowana. Oczywiście może wystąpić luka w oświetleniu, ale tylko czasowa. Jeśli
okazałby się, jakiś problem z programem rewitalizacji to posiadamy gotową całą dokumentację
i musielibyśmy w tym przypadku na własny koszt podjąć się budowy oświetlenia.
Przewodniczący Rady wspominał o tym, że byłyby inne możliwości inwestowania gdyby
wpłynął do gminy zaległy podatek od jednej z firm rocznie 200.000 zł w sumie od trzech lat
kwota zaległości wynosi 600.000 zł. i nie ma możliwości wyegzekwowania jej.
Pan Jerzy Habowski wspomniał o możliwości składania ankiet w sprawie wyrażenia chęci
do podłączenia się do gazu. Istnieje możliwość gazyfikacji Gminy Baligród. Informacja
jest na stronie gminnej, plakaty otrzymali sołtysi, ogłaszali księża. Od tego ile będzie
chętnych zależy czy będzie ta inwestycja realizowana. Termin składania ankiet zostaje
przedłużony do połowy czerwca. Zwrócił się z prośbą do Państwa Radnych oraz Sołtysów
o przypomnienie tego tematu jeszcze mieszkańcom, rozplakatować, rozdać kartki z tą
wiadomością między mieszkańcami.

Ad.12. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał o odczytanie
zgłoszonych wniosków.
Wniosków nie zgłoszono.

Ad. 13. Zakończenie Obrad sesji.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął o godz. 20
obrady XXVII sesji Rady Gminy Baligród.

Protokołowała:
H. Wołoszyn
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