
Protokół nr XXII/2008
Sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 19 listopada 2008r. w sali konferencyjnej UM w Baborowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godz.10:00 otworzył 
sesję i po powitaniu radnych i gości stwierdził, iż zgodnie z listą obecności 
w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi 100 % ustawowego składu Rady.

Obecni na sesji zgodnie z listami obecności stanowiącymi zał. nr 1 i 2 do niniejszego 
protokołu.

Nawiązując do porządku obrad przekazanego wcześniej  wszystkim radnym 
Przewodniczący  W.Kacprzak poprosił Radę oraz Burmistrza o wyrażenie stanowiska 
w tym zakresie.

Burmistrz Gminy E.Waga – zawnioskował o wprowadzenie do porządku w pkt 3 ppk 
a – podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży  oraz 
ppk b- podjecie uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Sułków  do programu 
„Odnowa Wsi  w województwie opolskim.

Rada Miejska  jednogłośnie opowiedziała się za wprowadzeniem w/w zmian do 
porządku.

W związku z powyższym porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
b) przystąpienia sołectwa Sułków  do programu „Odnowa Wsi  
w województwie opolskim”
c) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008r.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
5. miedzysesyjnym, 
6. Zapytania, wolne wnioski

Ad 2.
Rada Miejska  w obecności 15 radnych  - jednogłośnie przyjęła protokół z obrad 
poprzedniej sesji tj. 4 listopada 2008r.
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Ad 3.

a) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- 
projekt druk nr 164/08

Przeznacza się do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej  lokal mieszkalny  przy 
ul.Raciborskiej 54/8 wraz z udziałem w gruncie  na rzecz najemcy P.Anny Kowalczyk 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/ w projekt uchwały.

W wyniku głosowania
 Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciw” i 0 głosów  „wstrzymujących” podjęła uchwalę nr XII-162/08
  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – stanowi ona zał. nr 3 
do niniejszego protokołu.

Ad 3.
b) podjecie uchwały w sprawie przystąpienia  sołectwa Sułków do 

programu „Odnowa Wsi w województwie opolskim” – projekt druk nr 
165/08

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/ w projekt uchwały.

W wyniku głosowania
 Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciw” i 0 głosów  „wstrzymujących” podjęła uchwalę nr XII-163/08 
w sprawie przystąpienia sołectwa Sułków  do programu „Odnowa Wsi 
w województwie opolskim”- stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 3
c) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Baborów na 2008r. – projekt druk nr 166/08

Burmistrz Gminy – tzw. „Schetynówka” to uproszczona nazwa programu Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011. Od dawna przymierzaliśmy się do 
gruntownego remontu ulicy Powstańców i ul. Moniuszki. Mamy gotową 
dokumentację, kończymy przygotowywać wniosek , ale żeby móc go złożyć 
potrzebna jest uchwała i w niej zapis w wieloletnim programie inwestycyjnym. W 
ramach tego programu Gmina może otrzymać 50 % kosztów remontu bądź 
przebudowy drogi gminnej. Wniosek może być złożony jeden na rok . Założenia 
programu są takie, że przez kolejne 3 lata gminy  i powiaty będą mogły wnioskować 
o środki na przebudowę swoich dróg. Nie jest to tak korzystne jak złożenie wniosku 
do RPO, bo tak finansowanie jest procentowo wyższe, ale po dokładnej analizie i 
rozmowach z Zarządem Województwa wyciągnąłem wniosek, że 5 mln  euro jest 
przeznaczone na drogi 
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w woj. opolskim i jest to zbyt mało, by Gmina miała szansę na pozyskanie tych 
pieniędzy . Priorytety Zarządu Województwa  są takie, że planuje się budowę 
lotniska w Kamieniu Śląskim i są moce przygotowania do złożenia wniosku na 
przebudowę dróg w rejonie lotniska. Więc nasze szanse są nikłe.
Mówimy tu o kwocie rzędu 1,5 mln zł., ponieważ kosztorys remontowy opiewa na 
przebudowę tych dwóch dróg to ok.3 mln zł. Częściami składowymi zadania jest : 
naprawa i remont kanalizacji burzowej oraz wymiana wodociągu w ul. Moniuszki i ul. 
Powstańców, przy czym wymiana wodociągu będzie się odbywała w całości za 
środki gminne ponieważ wodociąg nie wchodzi w skład urządzeń drogowych. 
Natomiast wymiana tego wodociągu nie będzie tak kosztowna  jak w przypadku ul. 
Głubczyckiej , bo wykonawca nie będzie mógł sobie policzyć rozbiórki nawierzchni, 
korytowania , bo to będzie zrobione w ramach przebudowy drogi.-

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka – to o czym mówił Burmistrz zostało ujęte
 w załączniku do uchwały tj. wieloletnim programie inwestycyjnym .
Ponadto omówiła  zmiany, które proponuje się wprowadzić,  a wynikają
 z otrzymanych zawiadomień o dotacjach. Zostały  opisane w uzasadnieniu projektu 
przekazanego radnym.

Radny M.Hończak - ile kosztowałaby wymiana wodociągu na ul.Powstańców i ul. 
Moniuszki?

Burmistrz Gminy – kwoty wynikają z kosztorysu, przetarg może pokazać zupełnie 
inne ceny. Przebudowa wodociągu na ul. Powstańców to kwota 130.453 zł a ul. 
Moniuszki 100.485 zł. czyli ok.239 tys zł.

Radny K.Dolipski – proszę wymienić pozostałe wartości tego zadania 

Burmistrz Gminy :
– remont drogi- ul.Powstańców – 1.142.507,15 zł.
-  budowa kanalizacji – 275.062  zł.
-  remont ul. Moniuszki – 891.224, 81 zł.
-  przebudowa kanalizacji – 236.969, 80  zł.
Łączna kwota to 2.777.264, 89 zł., do tego należy doliczyć  nadzór inwestorski ok.70 
tys zł., nadzór archeologiczny ok.12 tys zł., projekt zmian w organizacji ruchu, 
oznakowanie ok.10 tys zł. 

Radny K.Dolipski – w przebudowie drogi uwzględnione są również chodniki

Burmistrz Gminy – oczywiście krawężniki, chodniki, korytowanie itd.

Radny B.Kanas – to zadanie będzie spełnieniem marzeń nie tylko moich, ale 
wszystkich mieszkających tam ludzi. Dla mnie będzie to ukoronowanie pracy 
radnego od 1978r. Popieram w całości, cokolwiek by się nie wydarzyło i mam 
nadzieję, że projekt jest tak przygotowany, że nie będę musiał nigdy więcej o 
wykonaniu tego zadania wnosić żadnych dodatkowych prac, chodzi mi o to, że 
będzie to zrobione w sposób nowoczesny, że do tych dróg nie trzeba będzie już nic 
dokładać.

Radny J.Jasion – na co idzie 100 tys zł. w roku 2008

Burmistrz Gminy – na dokumentacje techniczną, przygotowanie zadania.
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Radny W.Hołownia – sadzę, że kwotę, która będzie nam brakowała będzie z kredytu. 
Po zaciągnięciu tego kredytu jaki będzie wskaźnik procentowy zadłużenia Gminy 
Baborów ?

Skarbnik Gminy – nie nanosiłam jeszcze poprawek do projektu budżetu zwianych z 
ta zmianą. Po podjęciu uchwały zostanie przygotowana autopoprawka , z tym ,że ta 
kwota, która została wpisana jako środki własne na ten moment mamy takie 
informacje i tak należało to zapisać, ale Burmistrz wspominał, że prowadził rozmowy 
z Marszałkiem Województwa i oni tak samo jak my są w trakcie prac nad budżetem. 
Sądzę , że jak rozpocznie się rok 2009 mamy szanse na to, aby pozyskać 
dodatkowe środki z budżetu województwa i wtedy każda zmiana będzie powodowała 
zmianę w kwocie kredytu.

Burmistrz Gminy – wysokość kredytu ustalicie Państwo uchwalając uchwałę 
budżetową . To wy będziecie ustalać, które zadania zaproponowane przeze mnie w 
projekcie budżetu będziemy realizować, bo ilość zrealizowanych zadań  przekłada 
się wprost na kwotę. Podejmując dzisiaj tę uchwałę gwarantujecie Państwo swoimi 
głosami, że przynajmniej to jedno zadanie będziemy realizować, bo to jest podstawą 
tego że składamy wniosek. Myślę, że szkoda by było, bo następna okazja za rok. W 
tym roku szansa pozyskania tych pieniędzy jest dużo większa niż będzie w latach 
następnych. Program ten wszedł niespodziewanie i sporo samorządów nie jest 
gotowych aplikować z uwagi na brak potrzebnych dokumentacji, w następnym roku 
na pewno będą mieli.

Radny C.Wanat – czy w tym roku Gmina zaciągała kredyt?

Skarbnik Gminy – z planowanej kwoty 1.555.000 zł zaciągnięto 300 tys zł.

Radny M.Hończak – jeżeli dzisiaj uchwalimy ten program wieloletni, to tak samo 
jakbyśmy przygotowali się do zaciągnięcia kredytu.

Burmistrz Gminy – na razie mówimy o tym jednym zadaniu, skoro podejmujemy 
uchwałę to mamy świadomość tego, że za wykonane zadanie trzeba będzie zapłacić.
Mam nadzieję, że jak podejmiecie decyzję o wykonaniu zadania, to też o ich 
finansowaniu.

Radny J.Ronczka – czy będzie składany wniosek na remont mostu w Rakowie ?

Burmistrz Gminy – składanie wniosku do FOGR( Fundusz Ochrony Gruntów 
Rolnych) jest do końca roku , do tej pory będziemy po debacie budżetowej, być może 
będzie już budżet  i wtedy będzie wiadomo, co będziemy robić.
Każda Gmina może złożyć jeden wniosek w roku do Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych . W tym roku złożymy ten wniosek, w przyszłym roku 
będziemy się zastanawiać  którą  drogę przygotować dokumentacyjnie i złożyć 
wniosek do realizacji na 2010r.

Radny C.Wanat – droga dojazdowa do gruntów rolnych w Tłustomostach – na ten 
rok miało być 15 tys zł. prawdopodobnie na dokumentację, okres realizacji 2008-
2009 a kolejne nakłady są dopiero na rok 2010.
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Skarbnik Gminy – nastąpiła moja pomyłka pisarska. Ten wieloletni program musi być 
spójny z projektem budżetu na 2009r. i dokonując poprawek nie poprawiłam tego 
roku.

Radny C.Wanat – czy za te 15 tys zł. zostało coś zrobione?

Skarbnik Gminy – było  robione ale,  dokładnie mogę odpowiedzieć po sprawdzeniu 
dokumentów.

Radny B.Kanas – my dzisiaj otwieramy sobie tylko furtkę o niczym nie decydujemy. 
Wprowadzając zadanie do wieloletniego planu dajemy sobie szansę, aby o tym 
rozmawiać w najbliższym czasie, kiedy będzie przedstawiony projekt budżetu na 
przyszły rok. Dzisiaj o niczym nie decydujemy,  dajemy sobie tylko możliwość, żeby o 
tym rozmawiać. 

Burmistrz Gminy – nie do końca tak, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że dziś 
zatwierdzamy uchwałę w wieloletnim programie inwestycyjnym, to staje się ona 
obowiązującym prawem a potem uchwalając budżet nie zatwierdzamy na to środków 
i wycofujemy się z programu. Z programu możemy się wycofać i powiedzieć, że nie 
chcemy tych pieniędzy, ale myślę, że tego nie zrobimy.
Nie można mówić, że to jeszcze nie wiadomo.

Radny J.Ronczka – jeszcze nikt nie mówi „nie”,  a Pan Kanas już zaczyna urabiać 
ludzi, jakoś to nie na miejscu

Radny B.Kanas – ja sobie wypraszam, ja tu po to jestem żeby otwierać co niektórym 
przyłbice, żeby świadomie podejmowali decyzje i proszę jak kolega ma coś do 
powiedzenia, to niech mówi merytorycznie i w swoim imieniu, a nie naskakuje na 
radnych, którzy mówią w sposób jawny, świadomy i przekonują tak jak to się dzieje
 w sejmie i całym świecie. 

Radny M.Hończak – chodzi o to, że nie będę wymieniał nazwiska , że radny jest za 
remontem drogi np. ul.Wiejska, a jest przeciwko zatwierdzeniu danego  budżetu , to 
jak mamy to rozumieć? Popieramy remont drogi a jak  trzeba uchwalić budżet, to 
jesteśmy przeciw i na to środków nie da i tego się obawiamy. Potem się mówi , że 
bierzemy kredyty ,a drogę trzeba zrobić. Zczego?

Radny W.Hołownia – w przyszłym roku bierzemy kredyt na 3 mln zł. robimy z tego 
inwestycje z czego część zostaje zwrócona , czy zostanie ona zwrócona w przyszłym 
roku, czy będziemy czekać ileś może lat?

Burmistrz Gminy – nie jestem w stanie tego powiedzieć, jak będą przebiegały 
przepływy finansowe i jak będzie to rozliczane. Służby Wojewody walczą o to, żeby 
pieniądze w ramach tego programu  udzielane były Gminom w formie dotacji, czyli 
tzw. zaliczki. Jeżeli to się uda, to być może najpierw otrzymamy pieniądze, a potem 
zaczniemy te drogi robić. Są to pieniądze rządowe, a nie UE. Z doświadczenia wiem, 
ze środki rządowe spływają szybciej.

Radny W.Hołownia – dobrze byłoby , gdyby robione też było szybciej, nie późną 
jesienią
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Burmistrz Gminy – nawiązuje Pan do Osiedla Akacjowego

Radny W.Hołownia – nawiązuję do innych inwestycji, które czasem się zdarzały, że 
w miesiącu grudniu lano asfalt w temperaturach minusowych.

Burmistrz Gminy – Gminie takie coś się nie zdarzyło, wydarzyło się  tak w 2004, 
kiedy Powiat robił ul. Raciborską.

Sołtys Tłustomostów  F.Meissner – w Baborów chcemy zainwestować 3 mln zł. , 
gdzie jest teren. Jak wyglądają drogi na terenie wiejskim . Jeżeli robić to tę
w najgorszym stanie . Przecież teren też jest płatnikiem podatku i trzeba o nim też 
pamiętać, nie tylko o mieście.

Burmistrz Gminy – nie można mi zarzucić , ani Radom Gminy Baborów ostatnich 
kadencji, że robi się tylko w mieście, a nie robi się na wsi. Nie odważyłbym się wprost 
powiedzieć, co jest ważniejsze. Na dzień dzisiejszy, albo złożymy wniosek do 21 
listopada  i pozyskamy pieniądze, bo mamy przygotowaną dokumentację, albo nie 
złożymy i nie  dostaniemy tych pieniędzy. Na żadną inną drogę nie mamy gotowej 
spełniającej wymogi dokumentacji. 
Ponadto hierarchia ważności drogi to obciążenie tej drogi ruchem . Trudno 
porównywać boczną dróżkę w Tłustomostach, czy w Babicach, gdzie na dzień 
przejeżdżają dwa pojazdy z ulicą Powstańców  na której w okresie żniw i wykopów 
natężenie jest bardzo duże. Zrobienie tych dróg będzie  na wiele lat. W kolejnych 
latach ktokolwiek byłby Burmistrzem i wchodził w skład Rady  inne zadania też będą 
realizowane. Dla wsi ważne są drogi transportu rolnego, dlatego planujemy bardzo 
duże pieniądze na ich remonty 

Radny J.Jasion – popieram realizację tego zadania . W wieloletnim programie 
inwestycyjnym na 2008r. i na zał. nr 2 uchwały do dzisiejszej uchwały widzę zmiany, 
przesunięcia, o których nie było mowy wcześniej a o których należałoby powiedzieć.

Skarbnik  Gminy – w  wieloletnim programie inwestycyjnym zmiany są dokonywane 
na sesjach.

Radny J.Jasion – np. czy była zmiana modernizacja Ludowego Domu Strażackiego 
na rok 2009 było zapisane 50 tys zł. w załączniku jest wpisane 0.

Skarbnik Gminy – ta zmiana została dokonana na ostatniej sesji.
Zmiany dot. roku budżetowego,  czyli 2008 wprowadzone są zawsze w objaśnieniach 
do zmian, natomiast zmiana została dokonana ze względu na to, że projekcie 
budżetu na rok 2009 zostaną dokonane stosowne zmiany i w momencie jak idzie 
projekt budżetu do RIO to jest przez nich sprawdzane zapisy projektu budżetu na 
2009r. z ostatnia uchwałą, która reguluje  wieloletni program inwestycyjny . Należy 
porównać z projektem budżetu na 2009r.
Te zmiany w wieloletnim programie nie są ostateczne, bo Rada analizuje projekt 
budżetu i może dokonać zmian, ale na etapie wysyłania projektu musi zachodzić 
zgodność z ostatnią zmianą w wieloletnim programie inwestycyjnym.

Przew. RM – przygotowany załącznik do dzisiejszej uchwały w sprawie zmian do 
budżetu niejako jest przygotowaniem do budżetu na 2009r.i nie można tego odnosić 
do budżetu na 2008r. 
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Radny J.Jasion – proszę o przybliżenie kwoty 7.750 zaplanowanej do przesunięcia 

Skarbnik Gminy- przesuniecie środków jest związane z m.in. większym niż 
planowano zużyciem energii na obiektach sportowych, koniecznością wykonania 
przeglądów obiektów sportowych szatni  i boiska na terenie gminy , przełożenie 
pieca kaflowego w świetlicy w Czerwonkowie opłacenie transportu oraz  montażu 
pieca c.o. przewiezionego z Baborowa do świetlicy wiejskiej w Rakowie 

P.Zofia Zajczek – mostek przy Opawskiej wygląda katastrofalnie  ze wszystkich stron 
pęka i może być katastrofa 

Przew. RM – ul.Opawska jest ulicą powiatową i wszelkie inwestycje na tej drodze 
nalezą do Powiatu . Były prowadzone z Powiatem konsultacje w tej sprawie i dlatego 
zostały ustawione znaki ograniczające nośność tego mostu. Była wizja lokalna i 
sprawa jest znana. W związku z tym temat niezasadny w tej chwili. 
W sprawach bieżących udzielę Pani głosu.

Przew.RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały .
W wyniku głosowania 

Rada Miejska  w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwalę nr XXII-164/08
 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów.- stanowi ona zał.  
nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
Przew. RM :
- przeprowadziłem rozmowę z pracownikiem Urzędu Skarbowego nt. oświadczeń 
majątkowych. Wskazane uwagi w oświadczeniach są drobnymi uchybieniami i US 
nie  widzi potrzeby  poprawiania, uzupełniania, natomiast powinno się wziąć je pod 
uwagę przy składaniu oświadczeń w przyszłym roku.
- odpowiadając na pyt. z ostatniej sesji informuję, że P.Dyr. Zespołu Szkół była 
nieobecna , ponieważ obowiązki służbowe jej na to nie pozwoliły.
- 12 grudnia br. o godz.17:00 w świetlicy w Nowej Cerekwi rozpoczyna się turniej 
samorządowy – turniej strzelecki , 9 stycznia 2009r. – w Branicach – turniej piłki 
siatkowej, 23 stycznia 2009r. – turniej piłki nożnej w Baborowie, 6 lutego 2009r. – 
tenis stołowy w Głubczycach.

Burmistrz – Starosta zaproponował, aby radni wpłacali na konto turnieju  ogólnie po 
50 zł. i po każdym  będzie kwota przekazywana na ustalony przez radnych cel.

Radny B.Kanas zasygnalizował, aby turniej był ubezpieczony.

Ad 5.
Burmistrz Gminy poinformował, że radni otrzymają sprawozdanie z pracy  na 
następnej sesji w formie pisemnej,  natomiast dzisiaj chciałby poinformować, że:
- 5.11.2008r. – uczestniczył w szkoleniu  w sprawie tzw.”Schetynówek”
- 7.11.2008r. – uczestniczył w Branicach na  spotkaniu nt. turnieju samorządowego
- 14.11.2008 – brał udział w szkoleniu w Urzędzie Marszałkowskim  dot. remontu 

   kościołów drewnianych. Dwa lata temu była próba utworzenia 
   konsorcjum ogólno wojewódzkiego, które miałoby się zajmować  tymi 
   remontami 
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                        pozyskiwaniem środków na ten cel. Z wielu przyczyn to 
konsorcjum 

          nie zadziałało. W tej chwili Zarząd Województwa łącznie z Ministrem 
   starają się utworzyć fundusz, który wspierałby remonty drewnianych 
   kościołów. Myślę, że na następne spotkanie pojedziemy wspólnie z 
   proboszczem .
   W tym samym czasie złożyłem u Woj. Konserwatora Zabytków 
   wniosek o wpisaniu do rejestru kaplicy na ul. Powstańców. Te 
  działania Proboszcza są potrzebne, aby Parafia mogły dostać    
   dofinansowanie do remontu tego obiektu.
- dostaliśmy uchwałę Zarządu Woj. Opolskiego potwierdzającą , że 
wniosek jest na liście i dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej na 
ul. Głubczyckiej wyniesie  302 tys zł.

Radny M.Hończak – po Komisji Rolnictwa mam pytanie, czy jest możliwość 
zorganizowania spotkania z firmą w sprawie przydomowych oczyszczalni w 
sołectwach 
- ile kosztowałby remont przepompowni wody w Szczytach, bo podłączenie do 
Maciowakrza jest bardzo kosztowne.

Przew. RM – zostało uzgodnione, że na najbliższej Komisji Rolnictwa zajmiemy się 
tematami, które zostały poruszone podczas wizji lokalnej na ujęciach wodociągowych 
i oczyszczalni ścieków w Rakowie i wypracujemy wnioski i kierunki działania.

Radny F.Wierzbicki – jest możliwość pozyskania tłucznia z nasypów kolejowych na 
odcinku Baborów – Pilszcz i Baborów- Kędzierzyn Koźle , one znajdują się przy 
drogach transportu rolnego i ten materiał  byłby bardzo dobry na te drogi. Proszę o 
nawiązanie kontaktu z dyrekcją, czy jest taka możliwość.

Burmistrz Gminy – oczywiście podejmę próby nawiązania rozmów z właścicielem.

Radny M.Hończak – sadzimy drzewka na skwerku, czy sadzi to firma 
P.Czekańskiego?

Burmistrz Gminy – w tej chwili jest najlepszy okres do sadzenia drzew . ZUK nie mógł 
wykonać tych prac, bo ma inne roboty,  a ktoś musiał to zrobić. Zapisy w działalności 
gospodarczej P.Czekańskiego pozwalają na wykonywanie tego typu prac . Część 
drzewek została posadzona, a część  zostanie  posadzona na ul. Wiejskiej i 
ul.Strażaków.

Radny B.Kanas – co Pan zrobił  w sprawie dwóch nieświecących  lamp przy 
blokach(nowych) na Osiedlu Akacjowym . W tej sprawie mieszkaniec był u Pana
 i powiedział, że więcej już nie przyjdzie.

Burmistrz Gminy – z rozmów, które przeprowadziłem z P.Roczem sprawa wydaje się 
bardzo prosta, ale tak nie jest. Latarnie są czyjąś własnością , słupy również . Trzeba 
było ustalić czyje to jest.  Aby Gmina weszła w posiadanie tych urządzeń należało 
ustalić za pośrednictwem głównego energetyka Kombinatu Kietrz w jaki sposób były 
zasilane – to w tej chwili jest robione. Koncepcje rozwiązania problemu są dwie: albo 
te latarnie zostaną podłączone do naszej sieci oświetleniowej , wiąże się to z 
wykonaniem projektu, uzgodnień itd. lub zrobić tak samo jak było kiedyś, a zostało 
rozłączone tj. aby były podłączone do tych dwóch bloków i zamontowany podlicznik , 
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wg którego Wspólnota obciążała by Gminę za funkcjonowanie tych lamp. W tę stronę 
pójdziemy . W tej chwili Kombinat Rolny w Kietrzu przygotowuje potrzebną 
dokumentację, aby uruchomić te lampy.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RM  zamknął XXII 
Sesję RM.

Protokółowała: M.Woźniak.
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