
Protokół  Nr XV/08
z sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej  11 marca 2008r. w Sali konferencyjnej UM
w Baborowie

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 13:00 otworzył 
sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z lista obecności 
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.

Listy obecności  stanowią odpowiednio zał. nr 1, 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Do zaproponowanego porządku obrad zgłoszono następujące  propozycje 
zmian.

Przew.Komisji Rewizyjnej – wnioskuję o   wprowadzenie pkt 9 – sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi Lesława Górskiego na Burmistrza 
Gminy

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Magdalena Knapik – 
wnosze o wprowadzenie pkt. 5 a – zatwierdzenie planu pracy na 2008r. 
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty i Porządku 
Publicznego.

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – wnioskuję o wprowadzenie pkt. 3 g – 
podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  ustalenia zasad 
korzystania ze stołówki szkolnej oraz pkt. 3 h – podjecie uchwały w sprawie 
określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu 
kwalifikowanego  na terenie Gminy Baborów.

Przew. RM – proponuje w pkt.2 a – podsumowanie Turnieju Sołectw Gminy 
Baborów.

Rada Miejska jednogłośnie 13 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów 
wstrzymujących przyjęła proponowane wyżej zmiany do porządku obrad.

Ad.2
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” przy 0 głosów 
”przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła protokół z obrad poprzedniej 
sesji tj. 25 stycznia 2008r.
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Ad 2 a.
Dyr.GZOKiS Bogumiła Czekańska dokonała podsumowania VTurnieju 
Sołectw Gminy Baborów . Złożyła podziękowania  i gratulacje wszystkim 
uczestnikom,  przedstawicielom sołectw, którzy przyczynili się do tak licznego 
udziału mieszkańców w imprezie.
Przew. RM i Burmistrz przekazali przez radnych i sołtysów  podziękowania w 
postaci dyplomów i nagród rzeczowych.

Ad 3.
a) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Baborów( projekt druk nr 102 a)

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka omówiła proponowane zmiany, które 
zostały ujęte w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

Radny Bronisław Kanas – jeżeli projekt dot. kompleksu boisk przy szkole 
na ul. Wiejskiej nie uzyska akceptacji to boisk w tym roku nie będzie?

Skarbnik Gminy – jeżeli nie zostanie zakwalifikowany, to podejrzewam, że 
może być taka sytuacja.

Radny B.Kanas – jeżeli Gmina Baborów na tę inwestycję nie dostanie 
dofinansowania to nic tam w tym roku nie będzie się działo?

Skarbnik Gminy – jeżeli nie dostaniemy dofinansowania mamy 
zabezpieczone środki finansowe na podstawowe rzeczy tj. mamy 55 tys zł. 
i za to będziemy mogli coś tam zrobić. Jeżeli nie dostaniemy 
dofinansowania, to być może będziemy próbować szukać dofinansowania 
w innym programie. W tym programie do którego będziemy składać 
wymagana jest odpowiednia nazwa, odpowiednia kwalifikacja i dlatego 
zachodzi potrzeba skorygowania. 

Burmistrz Gminy – wartość kosztorysowa zadania to ok. 1 mln 200 tys zł. i 
możemy to zrobić z własnych środków zaciągając wyższy kredyt . Jeżeli w 
tym podejściu o aplikowanie środków nie udałoby się uzyskać 
dofinansowania, to będziemy powtarzać składanie wniosków. Nawet 
gdybyśmy te pieniądze mieli, to inwestycja jest tak rozległa, ze trudno ja w 
ciągu jednego roku zrealizować. Jest to dosyć duże zadanie jest 
podzielone na dwa etapy – dwa lata.

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła pozytywna 
opinie Komisji nt. projektu w/w uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
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W wyniku głosowania
 Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 

głosów ”przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 
XV-101/08 w sprawie” Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 
Baborów na 2008r.” – stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 3
b) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 

- druk nr 101/08

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisja Oświaty i Porządku 
Publicznego  pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 
głosów ”przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XV-
102/08 w sprawie” przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.” – 
stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu

Ad 3
c) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 

– projekt druk nr 104/08

Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  oraz Komisja Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

Radny Krystian Dolipski – na Komisji głosowałem „przeciw” i teraz też tak 
zagłosuję, bo uważam, że te lokale należało zaproponować potencjalnemu 
nabywcy do wydzierżawienia, dlatego, że przy sprzedaży w drodze przetargu i 
tak nie zostanie to sprzedane w pierwszym przetargu. Obserwuje to na 
przykładzie nieruchomości wystawionych do sprzedaży, że nie znalazły 
nabywcy. W tym przypadku podana argumentacja na Komisji, że ponosimy 
koszty związane z udziałem we wspólnocie mieszkaniowej jest słaba, dlatego, 
że ponosimy również koszty naszego udziału we wspólnocie np. w budynku 
przy Placu Dworcowym, gdzie jest lokal dawnej restauracji Ludowa. Wydaje mi 
się, że racjonalniej byłoby te lokale użytkowe były wydzierżawione.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 
głosówe ”przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XV-
103/08 w sprawie” przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.” – 
stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego protokołu

Ad 3
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d) podjecie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy oraz wysokość  i warunki wypłacania innych  składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych  zastępstw, a także  wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i 
wypłacania – projekt druk nr 88/08

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku przedstawiła wniosek 
Komisji do niniejszego projektu ( zał. nr 7 do protokołu)

Przew. poddał pod głosowanie wniosek komisji i rada Miejska 13 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła wniosek.

W związku z powyższym Przew. RM poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały.
W wyniku głosowanie

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, 
przy 0 głosów  ”przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę 
nr XV-104/08 w sprawie” sprawie ustalenia Regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy oraz wysokość  i warunki wypłacania innych  składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych  zastępstw, a także  wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i 
wypłacania ” – stanowi ona zał. nr 8 do niniejszego protokołu

Ad 3
e) podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla uczniów – projekt druk nr 103/08

Przew.RM poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
W wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11  głosami „za”, przy 0 

głosów ”przeciw” i 2 głosach  „wstrzymujących ” podjęła uchwałę nr XV-
105/08 w sprawie” zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania 
stypendiów dla uczniów”  – stanowi ona zał. nr 9 do niniejszego 
protokołu
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Ad 3
f) podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy  Obywatel 

Gminy Baborów” oraz zasad i trybu jego nadawania – druk nr 105/08

Przew.RM – od kilku lat rozważana była kwestia uhonorowania osób, które w 
sposób szczególny przyczyniają się do rozsławiania dobrego imienia Gminy 
Baborów oraz reprezentowania Gminy na zewnątrz . 
W związku z tym został przygotowany projekt uchwały.
Treść uchwały została omówiona na Komisji, do omówienia pozostaje kwestia 
utytułowania, czy ma być to statuetka czy też medal.

Radny Cezary Wanat – optuję za statuetką Bawora ze Strakonic. Statuetkę 
można ustawić w widocznym miejscu i ja widać natomiast medal  z reguły 
chowa się i nie jest widoczny.

Radny B.Kanas – dwa lata temu na mój wniosek Rada przychyliła się do tego, 
aby  była wykonana statuetka dla ludzi zasłużonych dla Gminy. Medal jest 
mało widoczny, mało efektowny .

Przew. RM – w związku z tym, że dwóch przedmówców  określiło się za 
statuetką  to poddaję pod głosowanie projekt uchwały aby w § 4 znalazł się 
zapis, że będzie to pamiątkowa statuetka, natomiast pozostałe zapisy 
pozostają bez zmian.

W wyniku głosowania
 Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12  głosami „za”, przy 0 

głosów ”przeciw” i 0 głosów  „wstrzymujących ” podjęła uchwałę nr XV-
106/08 w sprawie” sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy  Obywatel 
Gminy Baborów” oraz zasad i trybu jego nadawania ”  – stanowi ona zał.  
nr 10 do niniejszego protokołu

P.E.Kielska – honorowym obywatelem jest osoba zewnątrz nie może być 
mieszkaniec Gminy Baborów

Sekretarz Gminy – nie jest powiedziane, stosuje się takie zapisy, że dla 
obywateli Gminy nadaje się tytuł honorowego.

Ad 3
g) podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad 

korzystania ze stołówki szkolnej – projekt druk nr 106/08 

Sekretarz Gminy Wiesław Kozyra – na ostatniej sesji 25 stycznia br. 
podjęliśmy uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki 
szkolnej. Długo trwała dyskusja na temat czy uchwałą w styczniu objęliśmy 
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wszystkich korzystających ze stołówki i przy dalszych rozbieżnościach mimo 
pism wysyłanych do Ministerstwa Edukacji czy Kuratorium nikt jednoznacznie 
odpowiedzi udzielić nie chciał czy wprost na podstawie tej uchwały można 
objąć nią obiady wydawane na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku 
z czym niejako próbujemy załatwić tę sprawę w ten sposób, że dopisujemy do 
uprawnionych w § 1 dopisując drugie zdanie „ Z posiłków  mogą również 
korzystać  podopieczni  Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie” i  § 3 ust 
1otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się odpłatność  za korzystanie ze stołówki 
przez osoby nie będące uczniami w wysokości 6,15 za posiłek” Taki jest 
projekt zmiany, mam pewnego rodzaju wątpliwości co do tego czy można, ale 
w jakiś sposób musimy rozwiązać sprawę objęcia również ustaleniem kwot i 
uprawnieniem do korzystania ze stołówki przez osoby, które korzystają z 
rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących”
Jeżeli chodzi o uchwałę ze stycznia, to uzyskałem informację, że ukaże się w 
najbliższym wydaniu Dziennika Urzędowego i będzie aktem prawa 
miejscowego po 14 dniach od momentu ukazania się.

Radny K.Dolipski – chciałem właśnie zapytać jak Wydział Nadzoru zareagował 
na podjętą w styczniu uchwałę, bo spotkałem się z sytuacją taką, że ten sam 
Wydział Nadzoru naszego województwa i nie tylko naszego wniósł 
zastrzeżenia do tego typu uchwały jeżeli chodzi np. o § 6, gdzie mówi się o 
upoważnieniu dyrektora szkoły do ustalenia regulaminu, natomiast w 
interpretacji nadzoru było powiedziane w ten sposób, że w myśl art. 67 a, który 
mówi o tym, że to organ stanowiący ustala wysokość opłat i zasady 
korzystania nie powinno się cedować tego zapisu dla kogokolwiek- powinien to 
ustalać organ stanowiący lub organ prowadzący jako rada gminy.
Druga rzeczą kwestionowaną było, kto jest uprawniony do korzystania ze 
stołówki szkolnej . Czytając wprost art. 67 a jest napisane, że w celu 
wspierania rozwoju ucznia w szkole może funkcjonować stołówka. W związku 
z tym ta stołówka powinna być przeznaczona wyłącznie dla uczniów i 
ewentualnie pracowników szkoły, natomiast nie powinna być przeznaczona do 
wydawania posiłków osobom z zewnątrz, komukolwiek innemu . Spotkałem 
się też z taką interpretacją, że stołówka szkolna powinna wydawać tylko posiłki 
dla uczniów, nawet z pozbawieniem możliwości korzystania pracowników 
szkoły. Uzasadnienie było bardzo ciekawe : jeżeli korzystają z tego 
pracownicy szkoły obojętnie czy pedagogiczni czy też nie jest to pewna forma 
świadczenia, a  w związku z tym to świadczenie powinno być opodatkowane 
różnicą w cenie po jakiej świadczeniobiorca zakupuje ten obiad i cena jaką w 
rzeczywistości na rynku można kupić, bo jest oczywiste, że obiad w stołówce 
szkolnej kosztuje 6,15 zł. i za taką kwotę normalnego obiadu w lokalu 
gastronomicznym raczej  nie kupimy. Stąd mam poważne wątpliwości, czy 
wtrącenie tego do tej uchwały nie zostanie zakwestionowana w przyszłości, bo 
art.67 a jest niesamowitym bublem i z tego co mi wiadomo, to już 
przygotowywana jest nowelizacja, która mówi w sposób jednoznaczny kto 
ustala ceny posiłków na stołówce szkolnej. Jest jeszcze niedomówiona 
kwestia zwalniania z opłat, które też powinien ustalać organ stanowiący i 
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zachodzi pytanie w jakim trybie. Nowelizacja będzie polegała na tym, że 
ustalanie ceny , zwolnień i zasad korzystania będzie scedowane na dyrektora 
szkoły.

Burmistrz Gminy – w związku z tym, że nasze polskie prawo jest dosyć 
pokrętne zwróciliśmy się z pismem do Ministerstwa edukacji Narodowej o to, 
by dointerpretowano nam  ten przepis czy możemy realizować Program 
dożywiania z wykorzystaniem naszego  mienia gminnego, o to Gmina wydała 
kilkaset tysięcy złotych, żeby wybudować stołówkę i uważam, że Gmina jako 
społeczność lokalna ma prawo z tego swojego mienia korzystać bez 
ograniczania się czy to dla uczniów, nauczycieli czy dla kogoś innego. 
Uważam, że ujęcie samych nauczycieli, pracowników szkoły już samo w sobie 
tworzy różnicę i tworzy nierówność obywateli . Z Ministerstwa otrzymaliśmy 
odpowiedź w dniu wczorajszym . Pytanie brzmiało: czy OPS może zakupić 
posiłki dla podopiecznych korzystających z pomocy zgodnie z ustawą pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania w stołówce szkolnej i odpowiedź  brzmi 
m.in.”szkoła oprócz funkcji dydaktyczno-wychowawczej realizuje także funkcję 
społeczną w ramach której może wspomagać realizację rządowego programu 
Pomoc Państwa w zakresie dożywiania i wydawać posiłki dla osób objętych 
tym programem, zatem OPS może zakupić posiłki w stołówce szkolnej dla 
podopiecznych korzystających z pomocy w ramach programu Pomoc Państwa 
w zakresie dożywiania i tu nasze wątpliwości się kończą pozostaje tylko 
kwestia jak ma brzmieć uchwała, żeby uniknąć niezgodności  z prawem jeżeli 
chodzi o ustalenie kategorii osób, czyli dopisujemy do uchwały podopiecznych 
OPS i wskazanie tego, kto jest właściwym do określenia ceny posiłków , czyli 
w tym przypadku organ prowadzący – Rada Gminy.

Dyr.Zespołu Szkół – mam pytanie, czy tutaj chodzi o wszystkich 
podopiecznych – uczniów i dorosłych czy tak?

Burmistrz Gminy – odpowiedź dotyczy wszystkich podopiecznych, na uczniów 
rozciąga się niejako podwójnie, bo uczeń może być tylko uczniem oraz 
uczniem i podopiecznym OPS

Dyr.Zespołu Szkół – czyli dorośli też

Burmistrz Gminy – tak oczywiście 

Rany B.Kanas- na poprzedniej sesji mieliśmy duże wątpliwości co do tej 
uchwały. Dla mnie brakowało tego zapisu, że z posiłków mogą również 
korzystać podopieczni OPS. To jest fakt, że ci podopieczni korzystają, 
natomiast brak takiego zapisu w poprzedniej uchwale spowodował, że 
stawialiśmy dyrektorkę szkoły w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ 
przyjmowanie podopiecznych OPS bez zapisów w uchwale było czymś 
niezgodnym z naszym gminnym prawem. Podjecie takiej uchwały dla mnie 
jako radnego jest rozwiązaniem właściwym.
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Po wyczerpaniu dyskusji Przew.RM poddał pod głosowanie w/w projekt 
uchwały.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska  w obecności 13 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 
głosów  „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XV-
107/08 w sprawie” zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad 
korzystania ze stołówki szkolnej”- stanowi ona zał. nr 11 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3
h) podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania , w 

tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy 
Baborów – projekt druk nr 107/08

Przew. RM -  wiadomym jest, że został popełniony błąd w § 7 . 
Zakwestionowana została poprzednia uchwała podjęta 25 stycznia br.tej 
samej treści, ponieważ nie został określony czas od którego będzie 
obowiązywała. Należało wpisać w § 7 - :Uchwała podlega opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia”

W związku z bakiem pytań i uwag Przew. RM poddał pod głosowanie w/w 
projekt uchwał.
W wyniku głosowania

Rada Miejska  w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 
głosów  „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XV-
108/08 w sprawie” określenia warunków i trybu wspierania , w tym 
finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Baborów 
”- stanowi ona zał. nr 12 do niniejszego protokołu

Przew. RM – w związku z tym, że Wicestarosta musi opuścić obrady, aby móc 
uczestniczyć w ważnym spotkaniu w Starostwie proszę o ewentualne  pytania.

Radny J.Ronczka – droga Raków –Tłustomosty – chciałem zwrócić uwagę na 
drzewa przy niej. Po każdym wietrze  na drodze leżą gałęzie i stważają 
zagrożenie dla kierowców.
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Wicestarosta Powiatu – drzewa przy tej drodze stanowią aleję zabytkową. 
Zwróciliśmy się  o pozwolenie na  przycięcie tych  drzew i czekamy na 
odpowiedź.

Radny L.Górski – chciałem podziękować  Starostwu za wykonanie odcinka 
drogi Raków-Tłustomosty . Starosta dotrzymał słowa.
Kiedy będzie inwestycja na drodze do Dobrosławic i Dziećmarowa.
Czy P.Starosta na dzień dzisiejszy może w przybliżeniu powiedzieć ile dzięki 
sprzyjającej aurze zaoszczędzili na akcji zima, środki te będzie można 
przeznaczyć na naprawę dróg powiatowych.

Przew. RM – Starosta już odpowiadał na to pytanie , kiedy był Pan poza sala i 
jest to kwota 400 tys zł 

Wicestarosta – na dzień dzisiejszy jest to 350 tys.zł. nie wiemy jaka jeszcze 
będzie pogoda. Strategia nt. zabezpieczenia przed zimą była inna niż 
poprzednia. Zrezygnowaliśmy z płotków przy drogach, zmieniliśmy  mieszankę 
soli i piasku.
Należy wziąć pod uwagę, że ceny rosną a metrów nie przybywa. Ogólny koszt 
inwestycji jest dużo droższy niż dwa, trzy lata temu.
Mamy ogłoszony przetarg na łatanie dziur, niestety te nawierzchnie, które się 
trzymają to muszą poczekać, robimy te najgorsze odcinki, wymieniamy na 
nowe. Nie mamy subwencji drogowej, gdyby była jak w latach ubiegłych to 
przeznaczalibyśmy ja na drogi a nie na inne rzeczy.

Radny L.Górski – jako mieszkaniec i radny mam zaufanie do Starostwa 

Radna Powiatu E.Kielska – ostatnio na sesji była mowa  nt. drogi w kierunku 
Dobrosławic.

Wicestarosta – w tym roku chcemy jeszcze złożyć  wniosek w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego  na remont drogi Głubczyce –
Bernacice i Głubczyce –Lisięcice.

Ad 4. 
Wyrażenie zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego przy ul.Rynek 5/11 
w Baborowie  w zamian za przeprowadzenie w nim remontu we własnym 
zakresie 

Przew. RM – z zawiadomieniem na sesję otrzymaliście państwo informację 
dot. tego lokalu 

Rada Miejska  wyraziła pozytywną opinię( za-13, przeciw-0, wstrzymujących-
0) w sprawie oddania  w najem lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek5/11 w 
Baborowie P.Lucynie Kłębek w zamian za przeprowadzenie  w nim remontu 
we własnym zakresie.
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Ad 5a
Rada Miejska po zapoznaniu się z planami pracy Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego  oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  na 
2008r.  przyjęła( za-13) jednogłośnie do realizacji  - stanowią one zał. nr 13 i 
14 do niniejszego protokołu. 

Ad 5.
Przew. Waldemar Kacprzak przedstawił sprawozdanie z okresu 
miedzysesyjnego. Poinformował m.in.: co tydzień pełniłem dyżur w UM w 
Baborowie, przyjmuję interesantów, uczestniczyłem w pracach wszystkich 
Komisji RM, prowadziłem rozmowy dot. terenów po byłej Cukrowni Baborów – 
jednak z uwagi na to, że działania podejmowane w tej chwili przez właścicieli 
w celu ściągnięcia na nasz teren jeszcze nie są zakończone, dlatego też nie 
zostałem upoważniony do informowania Rady w tym temacie. Tylko 
informacyjnie mogę powiedzieć, że prowadzone są działania aby powstało na 
terenie Cukrowni centrum logistyczne. Wstępnie rozeznawałem temat 
sprowadzenia  na nasze tereny ewentualnych  inwestorów – budowy 
elektrowni wiatrowych.
Przedstawiciele naszej Rady uczestniczyli w Turnieju Samorządowym, który 
odbył się w Gminie Branice . Turniej będzie cyklicznie organizowany przez 
Starostwo Powiatowe. Z zapowiedzi wynika, że będą jeszcze dodatkowo 
konkurencje siatkówka, strzelectwo i tenis stołowy. W turnieju uczestniczą 
przedstawiciele Rady Miejskiej, Burmistrzowie, Wójt i ich  zastępcy. Zajęliśmy 
II miejsce.
Uczestniczyłem w Turnieju Sołectw .

Ad 6.
Burmistrz Gminy – 1 lutego br. spotkałem się z Marszałkiem P.Kasiurą w 
sprawie dróg wojewódzkich 416 przebiegająca przez Boguchwałów i drogi 417 
przebiegająca przez Szczyty. Poinformowałem Marszałka o złym stanie 
technicznym odcinków tych dróg. Złożyłem wniosek z prośbą o podjecie 
działań na terenie Szczytów zgodnie z przygotowanym przez Zarząd 
Województwa projektem i prosiłem o podjęcie działań na terenie 
Boguchwałowa. Duże nasilenie ruchu, obciążenie tej drogi, brak chodników, 
zły stan nawierzchni stwarzają określone zagrożenie w ruchu drogowym. 
Intensywnie z pracownikami pracowaliśmy nad przygotowaniem wniosku w 
ramach  programu współpracy transgranicznej. Kilkakrotnie  w tej sprawie 
spotkałem się z władzami Hradca, ponieważ projekt będzie wspólnym 
działaniem. Termin naboru będzie prawdopodobnie przedłużony, ale my 
planujemy  13 marca br. zawieść go do Ołomuńca.
Ponadto prowadziłem  wszystkie działania wynikające z piastowanej funkcji.
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Radny B.Kanas – czy mógłbym usłyszeć jakie podjął Pan w okresie 
miedzysesyjnym działania w sprawie wykonania uchwały budżetowej, jakie 
zarządzenia i inne zarządzenia dotyczące administrowania Gminą.?

Burmistrz Gminy – nie jestem przygotowany, aby tak szczegółowo 
odpowiedzieć na pytanie, ponieważ zarządzeń jako organu wykonawczego i 
administracyjnego było ileś tam i dot. sprzedaży mienia- sprzedana została 
budowa za UM. 
Prowadziłem rozmowy z potencjalnym inwestorem i jest nadzieja, że tereny 
pocukrownicze zostaną zagospodarowane w najbliższym czasie przez 
poważnego inwestora działającego w branży, o której jeszcze nie mam 
upoważnienia by się wypowiadać. Podkreślam, że Gmina nie jest ani 
właścicielem tych terenów i dysponentem tych terenów, nie mniej jednak od 
stworzenia przyjaznego klimatu zależy to, czy inwestor zechce tu przyjść czy 
nie i o stworzenie takiego klimatu bardzo zabiegam.
 
Radny M.Hończak – żebyśmy nie zapomnieli o budynku szkoły na ul. 
Krakowskiej

Burmistrz Gminy – planujemy ogłoszenie kolejnego przetargu. Wg mojej 
wiedzy ten inwestor, który był, jest nadal zainteresowany. Być może kolejny 
przetarg doprowadzi do tego, że potencjalny inwestor do przetargu stanie i 
obiekt kupi.

Ad 7.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Hończak przedstawił 
sprawozdanie z rozpatrzenia skargi p.L.Górskiego na Burmistrza Gminy – 
stanowi ono zał. nr 15 do niniejszego protokołu, w którym Komisja Rewizyjna 
wnioskuje do Rady Miejskiej o uznanie skargi za bezzasadną.

Radny L.Górski – mam nadzieje, że dostanę odpowiedź na piśmie ze 
stanowiskiem komisji Rewizyjnej, które będzie również zawierało pouczenie o 
możliwości odwołania .

Przew. RM –  swoja opinię Rada Miejska wyraża w głosowaniu  w formie 
uchwały. Został przygotowany projekt uchwały druk nr 108 w sprawie 
rozpatrzenia skargi Górskiego na Burmistrza Gminy Baborów .

Radny B.Kanas – czy piszący skargę L.Górski otrzymał przed dzisiejszą sesją 
odpowiedź?

Przew. RM – skarga jeszcze nie jest rozpatrzona i otrzyma po jej rozpatrzeniu. 
W tej chwili Rada Miejska wyrazi swoja opinię w tym temacie.

Radny C.Wanat – jak mam wyrazić opinię skoro nie ma przed sobą nawet 
projektu uchwały
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Przew. RM – uchwała brzmi jednoznacznie – uznajemy skargę za zasadną lub 
niezasadną i w tym momencie sądzę, że nie mamy nad czym dyskutować.

Radny C.Wanat – trudno mi po zapoznaniu się pierwszy raz słyszę o tej 
skardze w ciągu minuty decydować

Przew. RM – jakim cudem Pan pierwszy raz słyszy, ponieważ z uzasadnienia 
wynikało jednoznacznie, że skarga została złożona przez radnego 
L.Górskiego na sesji Rady Miejskiej, czy Pana nie było na tej sesji?

Radny C.Wanat – źle się wyraziłem, nie znałem stanowiska Komisji 
Rewizyjnej

Przew. RM – w tym momencie Komisja Rewizyjna przedstawiła temat skargi i 
uzasadnienie jakim się kierowała i składa wniosek do RM o uznanie skargi za 
bezzasadną. Państwo w formie głosowania wyrazicie swoja opinię w tym 
temacie.

Radny L.Górski – żeby nie było tego typu uwag i zastrzeżeń  proszę o 
ogłoszenie kilku minut przerwy 

Przewodniczący ogłosił przerwę.

Po przerwie Przew. RM wznowił obrady 

Radny B.Kanas – chciałbym  wyrazić swoje zdanie  i jak będę głosował

Przew. RM – wyrazi je Pan w formie głosowania, ale proszę

Radny B.Kanas – w tym czasie, kiedy  wpłynęła skarga na tej sali podczas 
obrad było dużo ostrej  dyskusji, ja również zabierałem w tej sprawie głos. 
Wtedy byłem przekonany, że Dyrektor Szkoły ma rację. Dzisiaj werdykt komisji 
nie zmienia mojego stanowiska . Zwracałem się nawet z prośbą do 
Burmistrza, żeby odpuścił aby załagodzić temat i Burmistrz to zrobił w ciągu 
kilkunastu dni po sesji. Chwała mu za to i dzisiaj nie chciałbym już tego tematu 
ciągnąć dalej. Wierzę, że podobna sytuacja się nie powtórzy. Natomiast 
wstrzymam się od głosu, bo trudno być chorągiewka na wietrze i zmieniać 
zdanie. Skarga wpłynęła w listopadzie, dzisiaj sytuacja zupełnie inaczej 
wygląda.

Dyrektor Zespołu Szkół – tu nie ma mowy o odpuszczaniu przez P.Burmistrza. 
Burmistrz zatwierdził aneks. Ja mam pismo z PIP, że jedyną kompetencją 
dyrektora szkoły jest zatrudnianie i decydowanie  o formie zatrudnienia.

Przew. RM – nikt tego nie neguje i nie podważa
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Po wyczerpaniu dyskusji Przew. poddał pod głosowanie projekt uchwały druk 
nr 108/08.

W wyniku głosowania
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 9 głosami „za” przy 2 

głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym „ – podjęła uchwałę nr XV-
109/08 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Lesława Górskiego na 
Burmistrza Gminy.- stanowi ona zał. nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad 8.
Prezes Zarządu ZNP Oddział w Baborowie – C.Wanat – ZNP podjął inicjatywę 
obywatelską  ustawy o wychowaniu przedszkolnym.
 Z ostatnich badań  wynika, że pod względem uczęszczania do przedszkola 
zajmujemy przedostatnie miejsce w Europie. Żeby ta inicjatywa weszła do 
sejmu trzeba 100 tys podpisów obywateli naszego kraju. Pierwszy pkt tej 
inicjatywy ustawodawczej zakłada objęcia wychowania przedszkolnego 
subwencją oświatową . Gdyby taka ustawa weszła odciążyłaby znacznie 
budżety gmin. Inicjatorem jest ZGŚO
- 12 listopada 2007r. mieszkańcy ul. Kolejowej w Tłustomostach zwrócili się z 
zapytaniem co w sprawie oświetlenia na tej ulicy bo sprawa trwa już ponad 
dwa lata. Minęło kolejne 4 miesiące i ostatnio znów mnie zapytano co tam 
dalej w tej sprawie . Prócz tego Burmistrz półtora roku temu podjął kroki w 
sprawie ruin, miały być wysłane pisma do właścicieli, czy cos w tej sprawie coś 
się toczy .

Burmistrz Gminy – sprawy ruin – swoją pomoc w działaniach deklarowali 
sołtysi ponieważ trudno mi jest namierzyć kogoś, kto w Polsce nie mieszka i 
deklaracje padały bardzo mocne „pomożemy znaleźć właścicieli tych ruin, 
wskażemy ich adresy” Do tej pory nie udało mi się z tych deklaracji wyciągnąć 
niczego konkretniejszego ponad deklaracje. 
Odnośnie oświetlenia – działania dokumentacyjne toczą się dalej. Ostatnio 
przyszła decyzja Wojewody nt. aktualizacji tego zadania. Z racji temu, że 
nasze sesje odbywają się w godzinach popołudniowych  w tej chwili nie ma 
pracownika merytorycznego, który mógłby pokazać ostatnie pisma i wskazać 
dokładny przebieg tego co już się wydarzyło, co się wydarzy w najbliższym 
czasie, na jakim etapie jest  prowadzona sprawa. Natomiast w tym przypadku 
zawsze można do pracownika merytorycznego podejść i zapytać i na pewno 
dokładna  odpowiedź zostanie udzielona z datami, terminami.

Radny C.Wanat – nie chodzi o papiery, bo ja je widziałem i mówię o tym, ale 
dla nich 4 lampy  i taki problem ciągnący się tyle czasu.

Przew. RM – sugeruje Pan, że jest zła wola pracowników w tym temacie

Radny C.Wanat – nie, ale ludzie mają takie odczucie
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Przew. RM – pańska rolą jest przekonanie tych osób bo Pan wie, że sprawa 
się toczy i dokumentacja rośnie. Od 2 lat toczy się postępowanie z PKP w 
sprawie przejścia  przez tory kolejowe i nie postępuje. Cały czas zmienia się 
właściciel koleji, albo nieruchomości są przekazywane z działu do działu.

Radny C.Wanat – ale przynajmniej niech będzie wyjaśnienie z Gminy  dla 
mieszkańców , bo  nie otrzymali odpowiedzi.

Przew. RM – P.Burmistrzu proszę aby taka odpowiedź była wystosowana

Radny M.Hończak – co się  robi w temacie ruin, są np. przy wyjeździe na ul. 
Głubczyckiej

Burmistrz Gminy – nie jest tam ustalony właściciel, poprzedni właściciel zmarł, 
a spadkobierców jest kilkoro. Zwracałem się w ostatnim czasie do tych 
potencjalnych spadkobierców, z którymi mogę mieć kontakt o podjecie sprawy 
spadkowej, jakie działania podjęli właściciele nie jestem w stanie teraz 
powiedzieć. 
Odnośnie pisma ustalę, kto tego obowiązku nie dopilnował.

Radny L.Górski – chciałem podziękować P.Sapa , która na moją prośbę o 
posprzątanie przystanków podjęła odpowiednie działania  i proszę o jeszcze
Pyt. do P.Burmistrza odnośnie P.Czornych przy ul. Raciborskiej. P.Sapa tę 
sprawę zna i jak ta sprawa wygląda, nie musi być to dzisiaj . Sąsiadująca z 
nieruchomością P.Hac stwierdza, że jest zagrożenie z tego tytułu. Jaka była 
reakcja inspektora nadzoru budowlanego na pismo Burmistrza  w tej sprawie.

Pyt. do radnej Powiatu  Dyr. Kielskiej – ponieważ Pani publicznie na sesji w 
dniu 25 stycznia 2008r. oskarżyła Pana Burmistrza o stosowanie mobingu 
wobec swojej osoby. Chciałem zapytać, czy na dzień dzisiejszy odczuwa Pani 
dalsze przejawy stosowania tego mobingu wobec swojej osoby  ze strony 
Burmistrza

Pyt. do P.Skarbnik – również na sesji styczniowej radny Kanas w jednej ze 
swoich wypowiedzi stwierdził publicznie na sesji, jest to w protokole, że Gmina 
Baborów znajduje się na granicy bankructwa – czy na dzień dzisiejszy 
P.Skarbnik zagrożenie bankructwa zmniejszyło się czy się zwiększyło 

Skarbnik Gminy  - pojęcie bankructwa jest pojęciem względnym. Jedna osoba 
może uważać tak, a dla drugiej osoby zadłużenie 100 zł. jest również 
bankructwem. Na chwilę obecna Gmina posiada środki finansowe, reguluje 
swoje zobowiązania w terminie . Jeżeli chodzi o stan zobowiązań, dostaniecie 
Państwo niedługo sprawozdanie z wykonania budżetu i tak jak mówiliśmy 
wcześniej z planowanego  do zaciągnięcia kredytu 1950  tys zaciągnęliśmy 
tylko 500 tys zł. Obecnie przepływy finansowe są prawidłowe, nic się nie 
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dzieje, wszystko jest regulowane w terminie . Nie posiadamy żadnych 
zobowiązań, które sprawiałyby, że Gmina jest narażana na jakiegoś 
komornika czy coś w tym sensie.

Przew. RM – zgodnie z Pana sugestią P.Sapa przygotuje odpowiedź w tym 
temacie.

P.E.Kielska – w moim odczuciu kontakty z Burmistrzem nie poprawiły się, ani 
nie pogorszyły się. Złożyłam Burmistrzowi sprawozdanie ponieważ strata jaką 
ponoszę  z tyt. nie przyznania mi dodatku motywacyjnego. Taki dodatek 
przyznaje się jeżeli ktoś wykonuje coś ponad zakres obowiązków a 
wykazałam, że wiele takich czynności wykonałam przez rok 2007. Napisałam 
sprawozdanie z przedmową, wstępem, że przez ostatnie 5 lat otrzymywałam 
dodatek motywacyjny przez P.Burmistrza, mimo, ze ani razu nie złożyłam 
takiego sprawozdania i Burmistrz zawsze mówił „ja wiem jak Pani pracuje” 
Więc nigdy nie było wymagane od mnie składanie takiego sprawozdania, 
pomimo, że nie jest to żaden problem złożyć, ponieważ ja i tak opisuję swoją 
pracę, mam notatki robione na bieżąco. Sprawozdanie, które złożyłam może 
być podstawa jak najbardziej do przyznania dodatku motywacyjnego. 
Skupiłam się tam głownie na współpracy między mną jako Dyrektorem szkoły 
a Burmistrzem jako Oranem prowadzącym . Myślę, że jest to subiektywne 
odczucie Burmistrza, że jest ona zła, bo te problemy miedzy nami wyniknęły z 
zawiłości prawa oświatowego i  innych przepisów. Np. tak było z uchwała w 
sprawie stołówki szkolnej. To, że dzisiaj wyraziliście Państwo swoją pozytywną 
opinię jest wymuszone przeze mnie. Ja się zwróciłam się pismem  – Pan 
Przewodniczący nie przeczytał tych pism – do Rady Miejskiej i każdemu 
radnemu należało się aby je przeczytać. Wiem, że można być zmęczonym ta 
całą sytuacją  konfliktu miedzy mną a Burmistrzem, ale jeżeli chodzi o stołówki 
szkolne ja wielokrotnie pytałam się tutaj, co z zasadą korzystania przez inne 
osoby nie tylko uczniów i pracowników. Pytałam wielokrotnie i niektóre osoby 
były już zniecierpliwione tymi pytaniami, Pan Przewodniczący też, bo było 
mówione, że nie można tam ich umieszczać. O tych zmianach była już mowa 
co najmniej pół roku temu, kiedy był wiceburmistrz, radca.
Zwróciłam się z zapytaniem do RIO na początku zeszłego tygodnia, ponieważ 
miałam różne wątpliwości od dyrektorów np.GZOKiSU Głubczyckiego, że nie 
wolno mi sprzedawać obiadów innym instytucjom, tak było na różnych 
szkoleniach powiedziane, a ja takiej dyspozycji w Waszej uchwale nie miałam, 
dopiero dzisiaj zostało to podjęte i musi być  jeszcze zatwierdzone. Kazano mi 
w zeszłym tygodniu podczas rozmowy z P.Burmistrzem żebym umieściła w 
regulaminie funkcjonowania stołówki szkolnej, że mam tam umieścić te 
pozostałe osoby i podopiecznych OPS-u.Pani z RIO powiedziała, że 
absolutnie, ja nie mam dyspozycji co do uchwał a musi to być w uchwale. Są 
tutaj takie sytuacje, które dalej trwają.

Przew. RM  - proszę Wiceprzewodniczącego RM o przytoczenie pisma, które 
wpłynęło od Dyrektor Zespołu Szkół
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Wiceprzewodniczący RM J. Jasion odczytał pisma z 3 marca br. i 5 marca br. , 
stanowi ono zał. nr 17i 18 do niniejszego protokołu.

Radny B.Kanas – żeby uniknąć w przyszłości takich sytuacji, chcę powiedzieć, 
że popełnił Pan duży błąd nie przytaczając pisma przed głosowaniem w 
sprawie uchwały. Jeżeli będą pisma do Rady Miejskiej, to ja jako jej 
przedstawiciel chce być zapoznany.
Jeżeli chodzi o Dyr. Kielską pozwolę sobie powiedzieć dwa zdania, z Kielska 
nie ma żartów, znam tę kobietę od wielu lat jeżeli wychodzi z tematem to 
wieccie, że orientowała się nie tylko w Gminie, w Opolu a także w 
Ministerstwie. Dlatego ja, który nie ma pojęcia żadnego o prawie oświatowym, 
jeżeli Dyr. Kielska zgłasza wątpliwości i stawia sprawę na ostrzu noża to ja ją 
popieram w ciemno, bo wiem skąd wypływają jej informacje i jej argumenty. 
Do tej pory ja o tym nie mówiłem, natomiast pewne sprawy, które wychodzą z 
przed miesięcy potwierdzają, że ta kobieta wie co mówi. 

Przew. RM – wcale w to nie wątpię, ale jak Państwo zauważaliście i P.Kielska, 
że nasze prawo nie jest spójne i niejednokrotnie są to buble. Czas najlepiej 
weryfikuje pewne rzeczy i tworzenie dokumentacji i problemów, że będziemy 
pierwsi  będzie się w Ministerstwie mówiło o Gminie Baborów, że docieka 
zapisania pewnych uregulowań, owszem, tylko czemu dobremu to będzie 
służyło jeśli i tak nikt z tych, którzy to prawo stanowią, gdzie zapisy powinny 
być jednoznaczne. Wychodzące przepisy z naszego Sejmu czyli ustawa jest 
niejednoznaczna, bo ile osób interpretujących tyle wykładni w tym temacie. 
Niejednokrotnie opanowanie pozwala trochę dalej zajść. 

Dyr. GZOKiS – nie czyńmy ludzi mądrzejszych niż są. Byłam na szkoleniu, 
które prowadziła pani z RIO z Lublina i miała zdanie diametralnie różne, na 
szkoleniu była p.A.Szuba, P.Łaptiew , Pani z OPS-u i stwierdziła 
jednoznacznie tak podopieczni OPS-u mogą korzystać ze stołówki szkolnej, 
podczas kiedy RIO z Opola jak P.Kielska twierdzi, że nie mogą.

PE.Kielska – mogą , tylko nie ma było tego w uchwale

Dyr. GZOKiS – do tej pory nie wiemy czy robimy dobrze, ponieważ w piśmie z 
Ministerstwa jest napisane, ze można . Nie wiemy jakie będą losy tej uchwały i 
jak się do niej odniesie RIO w Opolu. Więc może zostawmy ten temat.

Radny L.Górski – chciałem zaapelować do Przew., aby nie ukrywał pism 
kierowanych do RM, co mogło być kierowane chwilą słabości.

Przew. RM – nie mam żadnych słabości 
Radny L.Górski – drugie pytanie  kierowane jest do Wiceprzewodniczącego 
RM J.Jasiona – wiem, że wszędzie szuka oszczędności  czy szampon, czy 
koncentrat, ale tu chodzi o taka sprawę: P.Czekańska powiedziała, że była na 
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szkoleniu w Opolu i z Gminy Baborów było 4 osoby na tym szkoleniu i myślę, 
że się dobrze wyszkoliły a z Głubczyc była. Dlaczego od nas tak dużo osób 
pojechało na to szkolenie, czy jest taka potrzeba mając na względzie 
oszczędności.

Przew.. RM – proszę o odpowiedź P.Burmistrza, jaka była chronologia 
wysyłania i jakie ponieśliśmy koszty.

Burmistrz Gminy – z racji tego, że temat krąży już trzy miesiące , waga 
sprawy, sposób realizacji rządowego programu dożywiania wymagał bardzo 
szerokiego podejścia do tematu. Gmina realizuje rządowy program zupełnie 
inaczej a jak się okazało po szkoleniu każda z czterech szkolonych osób 
przywiozła ze szkolenia nieco odmienne własne interpretacje przekazane 
przez szkolącą wiedzę i uważam, że te pieniądze nie były stracone. Z racji 
tego, że realizacja rządowego programu to setki tysięcy złotych dla 
mieszkańców Gminy pozyskiwane z budżetu Wojewody czy z Budżetu 
Państwa uważałem , że wydatek 180 zł od osoby , w tym układzie taki koszt 
warto było ponieść. Wszystkie panie jechały jednym samochodem więc koszty 
delegacji nie były wysokie. Dzisiaj , gdyby móc cofnąć czas zrobiłbym tak 
samo.

Radny C.Wanat – pytanie do Dyr.GZOKiS – Na początku sesji była miła 
uroczystość wręczenia nagród i pucharu przechodniego. W ub. roku 
Tłustomosty otrzymały nagrodę rzeczową ale patery nie dostaliśmy a powinna 
już do nas trafić na własność i mam pytanie gdzie jest ta patera.

Dyr. GZOKiS – proszę radnego do GZOKiS-u i porozmawiamy na ten temat.

Burmistrz Gminy – zwrócił się do mnie na piśmie baborowski przedsiębiorca o 
zakup działki i zanim podejmę działania w tym temacie chciałbym usłyszeć 
opinię RM w tym temacie. Pan Wiesław Mucha jest zainteresowany kupnem 
działki nr 1275/2 jako, że jest właścicielem działki 1275/1. Działka 1275/1 to 
jest działka za budynkiem na ul. Raciborska 2. Działka sięga kilkanaście 
metrów w głąb i po nie jest działka gminna. Być może chodzi tu o budowę 
nowego obiektu, który posłuży pod działalność gospodarczą, budowę domu. 
Proszę o wyrażenie opinii czy działkę tę będziemy sprzedawać oczywiście w 
drodze przetargu czy tez nie będziemy jej sprzedawać.

Radny B.Kanas – uważam, że powinno się sprzedać.

Przew. RM – chciałem  poinformować, że dzisiaj nadarzyła się okazja 
rozmowy z komornikiem sądowym w Głubczycach, który mówił, że jest 
zainteresowanie przedsiębiorców zakupem budynku przy ul. Opawskiej, tylko 
przedsiębiorstwa, które chciałyby na działalność gospodarczą nie ma w tym 
rejonie terenów parkingowych. Nawet zasugerowałem ewentualne 
wykorzystanie tego terenu na parkingi. Nie wiem , czy posunęłam się za 
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daleko, że to zasugerowałem, ale wiedząc o tym , ze jest to teren gminny 
uważałem za zasadne zasugerowanie czegoś takiego.

Rada Miejska w głosowaniu 5 głosach, „za” i przy 3 głosach ”przeciw” oraz 3 
głosach ”wstrzymujących” wyraziła pozytywna opinię  w sprawie sprzedaży 
działki nr 1275/2

Po wyczerpaniu porządku obrad Przew. RM o godz. 16:00 zamknął XV sesję 
RM.

Protokółowała : M.Woźniak
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