
Protokół nr XXIII/08
sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 29 grudnia 2008r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Baborowie

Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył sesję 
i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą 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 zał. nr 1,2 i 3 do protokołu.

Nawiązując do  projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim  radnym 
poprosił Radę i Burmistrza o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – zaproponował wprowadzenie  następujących punktów 
do porządku:
4 e – podjecie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2009r.( projekt druk nr 171/08)
34f- podjecie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 
2008r. ( projekt druk nr 172/08)

Radni jednogłośnie przyjęli wyżej zaproponowane zmiany.
W związku z powyższym porządek obrad przedstawiał się następująco:

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

a) budżetu Gminy Baborów na 2009r.
b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( działka położona na ul. Raciborskiej 
    w Baborowie)
c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( lokal mieszkalny nr 4 przy ul.Rynek 1 
    w Baborowie)
d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( wyodrębniony lokal w Dziećmarowie)
e) uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
    Alkoholowych  na 2009r
f) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008r.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
miedzysesyjnym, 

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie  
miedzysesyjnym , w tym  realizacji uchwał Rady. 

6. Zapytania, wolne wnioski
7. Zakończenie obrad
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Przewodniczący zaprosił wszystkich obecnych do wyjazdu do sołectwa Raków, gdzie 
dokonano otwarcia sali komputerowej, która została utworzona w ramach projektu 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Wioska internetowa” został złożony przez GZOKiS. W ramach projektu pozyskano 
10 komputerów z oprogramowaniem i dostępem do Internetu.

Ad 3.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów 
wstrzymujących przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. 19 listopada 2008r.

Ad 4.
a) podjecie uchwały w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2009r.

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka – otrzymali Państwo wykaz proponowanych zmian do 
projektu budżetu na 2009r., ze względów technicznych nie została przygotowana poprawka , 
gdyż ilość dokumentów, papieru przerasta to co chcieliśmy z Burmistrzem pokazać. Po 
ponownej analizie projektu, szacunkach Burmistrz proponuje zmiany w wydatkach 
inwestycyjnych . Zmiany są szczegółowo opisane w przedłożonych radnym dokumentach .
( zał. nr 4 do niniejszego protokołu). Skutkiem tych zmian jest zmniejszenie deficytu 
budżetowego o kwotę 535 tyś zł. oraz zmiana planowanego do zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego  do wysokości 4.438.000 zł.
Przytoczyła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – uchwała nr 478/2008 z d.12 
grudnia 2008r. składu orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały ( zał. nr 5 do protokołu) oraz uchwalę  nr 478a/08 z dnia 22 grudnia 2008r.  nt. 
sprostowania błędu w opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Baborów 
na 2009r. ( zał. nr 6 do protokołu)
Wiceprzewodniczący RM  Jan Jasion przytoczył treść uchwały RIO w Opolu  nr 479/2008 nt. 
opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( zał. nr 7 do protokołu) oraz treść 
uchwały nr 480/2008 nt. opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu ( zał. nr 8 do 
protokołu)
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Kowalczykowska przedstawiła  pozytywną opinię Komisji 
wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego 
oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Dyskusja:
Radny Cezary Wanat – jaki jest powód, że zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Raków-Langowo wraz z odbudową obiektu mostowego” została wyłączona z 
realizacji w 2009r.?

Burmistrz Gminy – z racji tego, że nie tylko ilość kwotowa, ale i fizyczna zadań wstępnie 
przyjętych do projektu budżetu była stosunkowo duża , mając obawy nie tylko kredytowe, ale 
również fizycznej możliwości wykonania tych  wszystkich zadań przez niewielką ilość 
pracowników merytorycznych, którzy zajmują się sprawami budowlanymi, postanowiłem 
autopoprawką zadanie zdjąć . Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie roku to zadanie 
wprowadzić . Nie chciabym doprowadzić do takiej sytuacji, że na koniec roku zostaną 
niewykonane zadania, a będzie zaciągnięty na te zadania kredyt. Byłoby to nierozsądne
 i niegospodarne. Zawsze istnieje możliwość wprowadzenia tych zadań.

Radny C.Wanat – czy na to zadanie został już złożony wniosek do FOGR
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Burmistrz Gminy – nie został złożony.

Radny B.Kanas – słuchając opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nie jednemu z nas 
przyszło na myśl, że zadłużenie naszej gminy jest poważne . Ja również w latach minionych 
przerażałem się tymi kwotami, dzisiaj chciałbym rozmawiać trochę inaczej, bardziej 
optymistycznie. Projekt budżetu, który przedstawił Burmistrz i o którym przedstawiłem swoje 
zdanie na Komisji Budżetu i nazwałem go budżetem ambitnym i miałem dodać, że jest on 
troszeczkę na wyrost, bo znam realia naszej gminy. Dzisiaj Burmistrz wprowadza poprawki, 
które przekonują mnie, że jest osobą odpowiedzialną i wie co robi. W związku z tym, 
chciałbym radnych prosić, żebyśmy jednogłośnie poparli projekt Burmistrza, bo dla mnie jest 
to budżet kompromisu . Chciałbym prosić o jednomyślność, bo  wtedy jednomyślnie 
będziemy mogli Burmistrza rozliczyć z tego , co sam zaproponował. Chciałbym, żeby 
Burmistrz miał tzw. legitymację, że wszyscy radni popierają to, co nam zaproponował. 
Chciałbym sobie życzyć, żebym  nie musiał w tym roku powiedzieć Burmistrzowi „miałeś 
Burmistrzu złoty róg, a może ostać ci się publiczny wróg”. Dajmy Burmistrzowi możliwość, 
aby z pełną odpowiedzialnością chciał zrobić to, co mamy zapisane. Myślę, że urzędnicy 
w naszej gminie również są odpowiedzialni, zachęcam, żeby nie bać się tego kredytu. Dla 
mnie jednego z bardziej doświadczonych radnych dzisiaj przekonuje fakt, że w Gminie 
Baborów opłaca się być zadłużonym, nawet na krawędzi limitu.

Radny J.Jasion – słuchając wypowiedzi radnego jestem trochę zaskoczony jego optymizmem 
nie tylko na przyszły rok, ale również na kolejne lata. Pamiętam  rok temu , kiedy 
dyskutowaliśmy nad budżetem, obawialiśmy się zadłużenia , chcieliśmy zrównoważyć 
zadłużenie. W tej chwili deficyt mamy dużo większy. W moim odczuciu  jest to faktycznie 
budżet, który spełnia oczekiwania i marzenia wielu mieszkańców tej gminy. Jest szansa, żeby 
zrealizować te zamierzenia. Dobrze wiemy, że bez kredytu nie podołalibyśmy w realizacji 
tych planów . Czy będziemy mogli za rok na tej sali powiedzieć w jakim miejscu jesteśmy. 
W chwili obecnej trzeba przyjąć to, co jest w budżecie, ale osobiście mam obawy patrząc 
na prognozę długu, może Burmistrz mógł by mi odpowiedzieć jak Pan to widzi, może mnie 
Pan uspokoi.

Burmistrz Gminy – dziś na temat kredytu na 2010 nie jestem w stanie  nic powiedzieć. Ja dziś 
nie mogę zagwarantować tego, że zaplanowany w projekcie budżetu kredyt zostanie 
zaciągnięty i w jakiej wysokości. Planowanie na lata jest zapisane w wieloletnim programie 
inwestycyjnym, że tak chcielibyśmy zrobić. Budżet  poprzez wprowadzane zmiany  cały czas 
się zmienia. Dziś planujemy budżet na 2009r., zapisujemy w nim zadania, które chcielibyśmy 
wykonać nie mając żadnej gwarancji, że zostaną one wykonane, bo bywało już tak, że nie 
udało znaleźć się wykonawcy itp. Kwoty zapisane w kosztorysach po przetargu mogą okazać 
się wyższe np. droga w Babicach w pierwszym przetargu kwota była 100 tys zł.a oferty 
wpłynęły  na 150 tys zł. a druga na 154 zł. W Hradcu ogłoszono przetarg i oferty okazały się 
35 %  droższe niż ta, którą mają zapisaną w budżecie.

Radny B.Kanas – myślę, że wielkiej dyskusji nt. projektu budżetu nie będzie. Dla mnie 
najważniejszy jest plan inwestycyjny na 2009r.Zadaniem radnego jest dbać o to, aby spełniał 
on oczekiwania lokalnej społeczności . Wg mnie ten budżet zapewnia to w najbliższym roku. 
Odnośnie zadłużenia chciałem powiedzieć, że to Burmistrz będzie się martwił i będzie szukał 
oszczędności w wydatkach bieżących jeżeli te zaplanowane na inwestycje okażą się wyższe. 
Naszym zadaniem będzie tego przypilnować. Nie jest najważniejszą sesja uchwalania budżetu 
a ta za 12 miesięcy, kiedy zapytamy, co nie zostało zrobione.

3



W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie uchwałę
 w sprawie przyjęcia budżetu wraz z poprawkami.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 
głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXIII-165/08 w sprawie „budżetu Gminy 
Baborow na 2009r.”- która stanowi zał. nr 9 do protokołu.

W związku z przyjętym przez Radę budżetem na 2009r.Przew. RM złożył gratulacje 
Burmistrzowi.

Burmistrz Gminy podziękował Radzie  i stwierdził, że będzie dokładał wszelkich starań aby 
zaplanowane zadania  były zrealizowane.

Ad.4
b) podjecie uchwały w sprawie  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- projekt druk 

nr 168/08

Proponuje się wyrazić zgodę na  sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną 
położną w Baborowie na ul. Raciborskiej  Nr 1275/4 o powierzchni 0,0989 ha.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku 
Publicznego  pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

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

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 
0 głosów podjęła uchwałę nr XXIII-166/08 w sprawie  przeznaczenia nieruchomości do 
sprzedaży – która stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
c) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży projekt druk 

nr 169/08

Proponuje się wyrazić zgodę na  sprzedaż w drodze  bezprzetargowej lokal mieszkalny  nr 4 
przy ul. Rynek 1 położony w Baborowie  wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy 
P.Ludwiki Kuśnierz. 

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

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 
0 głosów podjęła uchwałę nr XXIII-167/08 w sprawie  przeznaczenia nieruchomości do 
sprzedaży – która stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 4
d) podjecie uchwały w sprawie  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- projekt druk 

nr 170/08

Proponuje się wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu, wyodrębnionego lokalu w 
innym pomieszczeniu ( pomieszczenie gospodarcze) położonego na parterze budynku 
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Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziećmarowie 92 w raz z udziałem w gruncie. Nieruchomość 
zlokalizowana jest na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 399/2 o powierzchni 0,0561 
ha

Radny K.Dolipski – proszę o przybliżenie projektu uchwały, bo nie była omawiana na 
komisjach 

Burmistrz Gminy – jakiś czas temu Rada Miejska przeznaczyła w stosownej uchwale do 
sprzedaży niewykończone lokale mieszkalne znajdujące się w budynku remizy OSP 
w Dziećmarowie . Po sprzedaży tych lokali nabywca jednego z nich zwrócił się z prośbą 
o sprzedanie mu jeszcze jednego pomieszczenia, w którym chciałby zlokalizować kotłownię. 
Pomieszczenie to spełnia warunki, jest wyodrębnione z pomieszczeń , których korzystają 
strażacy. Rozmawiałem z komendantem OSP z Dziećmarowa i stwierdził on, że 
pomieszczenie to jest zbędne i  do niczego nie potrzebne. Dotychczas był tam magazynowany 
opał do jednostki grzewczej, która tam jest zabudowana. W związku z tym, że pomieszczenie 
nie jest potrzebne ani gminie, ani OSP stąd propozycja przeznaczenia go do sprzedaży. 
Będzie ogłoszony na to przetarg. Jest to nieduże pomieszczenie.

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

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 
0 głosów podjęła uchwałę nr XXIII-168/08 w sprawie  przeznaczenia nieruchomości do 
sprzedaży – która stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
e) podjecie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.- projekt druk nr 171/08

Przew. RM – zarządzeniem Burmistrza jest powołana Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, która corocznie ustala gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program ten nie różni się swoimi zadaniami 
od poprzednich programów. Nie dysponujemy aż tak dużymi środkami finansowymi, aby te 
zadania móc rozbudowywać .Komisja próbuje rozwiązywać problemy na tyle na ile jest to 
możliwe. Funkcjonuje przy tym świetlica środowiskowa, w której stwarza się dostęp do 
komputerów i internetu. Stwarza się możliwość pokazania  dzieciom alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu.

Sekretarz Gminy poinformował, że w programie jest zaproponowana dieta dla członków 
Komisji w kwocie  60 zł.  w poprzednich latach było 50 zł. Kwota 50 zł  jest niezmieniana od 
2001r. W ubiegłym roku  nie było zgody na podwyższenie tej diety, jeżeli w tym roku Rada 
zatwierdzi wniosek to będzie to kwota 60 zł.

Radny J.Jasion – ile posiedzeń Gminnej Komisji odbyło się w 2008r.

Przew.RM – członek Gminnej Komisji – odbyło się ok. 15 posiedzeń

Radny M.Hończak – dofinansowanie zakupu wyposażenia i strojów dla zespołów 
artystycznych  działających  w szkołach oraz dla mażoretek wg potrzeb – jak to jest dzielone 
itd.
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Burmistrz Gminy – dysponentem tego funduszu jest Burmistrz Gminy zgodnie ze złożonymi 
wnioskami. Te wnioski są rozpatrywane za każdym razem bardzo wnikliwie. Myślę, że nikt 
nie powinien czuć się pokrzywdzony sposobem dzielenia tych środków. Część tych pieniędzy 
trafia do szkoły zaspokajając potrzeby Zespołu Szkół, część do świetlicy środowiskowej i np. 
do zespołu mażoretek. Jest to propozycja Gminy skierowana do tych dzieci, które 
w większości pochodzą z rodzin dotkniętych patologią . Jest to niejako próba wyciągnięcia 
ich z tego środowiska chociaż na jakiś czas nie tylko w mażoretkach, ale również w zespołach 
tanecznych, zespole muzyki dawnej.

Radny C.Wanat – jeżeli chodzi o kwotę, to rocznie niby nie dużo, ale chodzi tu o samą 
zasadę. 
Jako radni sobie diet od wielu lat nie podnieśliśmy, więc nie widzę potrzeby, żeby podnosić.

Dyr. GZOKiS – B.Czekańska – odnośnie mażoretek należy pamiętać, że gro dzieci w tym 
zespole objętych jest opieką socjalną. Nie są to wydatki na ogół zespołu . Są pewne wydatki, 
które dzieci ponoszą samodzielnie, czyli ponoszą rodzice. Niektórzy rodzice nie są w stanie 
ponosić wydatków podstawowych. Są to niekiedy niewielkie pieniądze potrzebne na zakup 
rajstop, wyrobienie paszportów itp. Są to pieniądze  przeznaczone na ściśle określone osoby.

Przew. RM – czy tę uwagę dot. diety należy traktować jako wniosek?

Radny C.Wanat – tak jako wniosek

Radny B.Kanas – czy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych odbywają się po godzinach pracy czy w trakcie pracy . Czy te osoby ten czas 
mają również  zapłacone w wynagrodzeniu, jak to wygląda?

Przew. RM – posiedzenia Komisji odbywają się po godzinach pracy, zazwyczaj w godzinach 
popołudniowych. Każdy z członków poświęca swój czas wolny angażując się w pracę 
Komisji.

Sekretarz Gminy – radny wspominał, że nie było podwyżki diet radnych . W 2001 r. kiedy 
minimalna płaca wynosiła 760 zł., kiedy radni otrzymywali diety w wysokości 76 zł.to 
członkowie Komisji mieli 88,80 zł. Potem radni podwyższyli sobie  dietę natomiast obniżyli 
komisji . Dieta ta jest opodatkowana.

Przew. RM – w skład Komisji wchodzą następujące osoby: Przewodniczącym Komisji jest 
Władysław Janowicz – przedstawiciel Burmistrza, członkami są: Urszula Wasielak- 
przedstawiciel OPS,   Waldemar Kacprzak – funkcjonariusz policji, Bogumiła Zimińska – 
pedagog szkolny.

Radny M.Hończak – jestem przeciwny wnioskowi P.Wanata. Uważam, że dieta 
rekompensuje tym osobom czas, który po pracy  poświęcają na pracę w komisji i powinna 
wynosić 60 zł.

Radny C.Wanat – powyższe wypowiedzi przekonały mnie, w związku z czym wycofuję 
wniosek.

Przew. 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 XXIII-169/08 w sprawie uchwalenia 
gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r- 
stanowi ona zał. nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad 4
f) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2008r.- 

projekt druk nr 172/08

Skarbnik Gminy omówiła w/w projekt.
Zmiana dot. przychodów i rozchodów Gminnego Programu Ochrony Środowiska . Uzyskano 
większe dochody z tyt. opłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Opolu niż 
planowaliśmy . Planowaliśmy 30 tys zł. uzyskaliśmy 58.655 zł. Różnicę proponuje się 
przeznaczyć na prace remontowe przy kanalizacji burzowej na terenie Gminy Baborów.

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

Rada Miejska w obecności 13 radnych  - 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw’ i 
0 głosów” wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXIII-170/08 w sprawie wprowadzenia 
zmian do budżetu Gminy Baborów - stanowi ona zał. nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad 5.
Przewodniczący RM poinformował, że:
- na Komisji Budżetu był omawiany projekt uchwały w sprawie  zwolnień przedmiotowych 
od podatku od nieruchomości  dla przedsiębiorstw  w związku z tworzeniem
  i utrzymywaniem  miejsc pracy  na terenie Gminy Baborów  stanowiących  regionalną 
pomoc inwestycyjną( projekt druk nr 167/08). Z uwagi na zgłoszony wniosek radnego 
K.Dolipskiego dot. zapisu w § 8 tego  projektu proszę P.Skarbnik o informacje w tym 
temacie, ponieważ wniosek był konsultowany z Radca Prawnym.

Skarbnik Gminy – projekt był konsultowany w zakresie zgłoszonego wniosku dot. usuniecia 
zapisu „ W okresie obowiązywania niniejszej uchwały przedsiębiorca  może tylko raz 
skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, przewidzianego tą uchwałą”. 
Usuniecie go nie będzie miało wpływu na  realizację całości. Proponowaną poprawkę można 
uwzględnić . Ten projekt uchwały zostanie przesłany do zaopiniowania . Po uzyskaniu 
pozytywnej opinii zostanie przedłożony Radzie do uchwalenia.

- w okresie miedzysesyjnym rozpoczął się turniej samorządowy – jesteśmy po pierwszych 
rozgrywkach tj. po strzelaniu z broni pneumatycznej- zajęliśmy 4 miejsce.
Podczas każdej rozgrywki jest zbierana kwota, którą przeznacza się w danej gminie na cel 
charytatywny wskazany przez gospodarza danego turnieju. By każdy radny miał swój wkład 
na te cele ustalono, że od każdego radnego będzie to 50 zł.

- wpłynęły do Rady pisma ze ZGŚO dot. zaproszenia  na forum przewodniczących Rad oraz 
możliwości przeprowadzenia szkolenia dla radnych . Jeżeli będzie zainteresowanie  radnych 
w/w ofertami proszę o kontakt, wówczas podjęte zostaną działania w tym kierunku.
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Ad 6.
Burmistrz sprawozdania z prac w okresie międzysesyjnym  przedstawił w formie pisemnej- 
stanowią one zał. nr 15 i 16 do protokołu.

Radny C.Wanat – proszę o rozszerzenie pkt 3  dot. konferencji dot. ratowania starych 
kościołów

Burmistrz Gminy – Urząd Marszałkowski Woj.Opolskiego podjął inicjatywę ratowania 
drewnianych kościołów znajdujących się na terenie Opolszczyzny. W dniu 14 listopada br. 
odbyło się pierwsze spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. Założeniem  Marszałka jest to, 
aby co roku przeznaczyć jakąś kwotę na remont drewnianych kościołów. Jest ich 67 . Te które 
są najbardziej wartościowe i które są w najgorszym stanie technicznym  byłyby pierwsze w 
kolejce do przeprowadzenia remontu. Widzę w tym szansę dla naszego kościoła Św. Józefa . 
Jest to własność Parafii Rzymsko-Katolickiej, ale uważam, że jest to nasze dobro położone na 
terenie naszej gminy i nic nie stałoby na przeszkodzie, jeśli udałoby się pozyskać pieniądze na 
remont tego obiektu. Jest on od kilku lat zaatakowany glonami, ściany zielenieją, dach
 w pewnym momencie przeciekał, nie wiem jak jest w tej chwili. Jeżeli ta akcja znajdzie 
uznanie wśród samorządowców UM planuje zorganizować drugie spotkanie po nowym roku z 
udziałem właścicieli tych kościołów.

Radny C.Wanat – czy jest potrzebny wkład własny Gminy

Burmistrz Gminy – nie było o tym mowy , czy wkład Gminy – nie jest to nasza własność. 

Radny C.Wanat – jakie tematy były poruszane  na spotkaniu z OZPN w Głubczycach

Burmistrz Gminy – zgodnie z ustawą obiekty sportowe  z których korzystają drużyny grające 
w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN powinny spełniać określone warunki tj. odnośnie 
siedzeń, szatni, przebieralni itd. Spotkanie miało na celu zapoznanie się OZPN  z obecną 
sytuacją tych obiektów, natomiast samorządowcy przedstawili swoje oczekiwania w stosunku 
do OZPN. Gdyby te zaostrzenia wprowadzono do 2009r. to wiele klubów nie miałoby racji 
bytu. W przypadku Gminy Baborów  jest tylko dwa obiekty, które spełniają wymogi 
tj.Boguchwałów i Baborów, co zrobić z pozostałymi, tam gdzie te warunki nie są spełnione. 
Otrzymaliśmy zapewnienie, że ten okres będzie jeszcze prolongowany i będziemy 
podejmować wspólnie działania, takie żeby każdy z tych obiektów potraktować 
indywidualnie i do każdego z tych obiektów dopasować wymagania.

Ad 7.
Radny C.Wanat – pytanie do P.Starosty – co ciekawego dla Gminy Baborów w budżecie 
Starostwa

Starosta Powiatu – Józef Kozina – jeżeli chodzi o inwestycje to głównie projekt ul. 
Głubczyckiej. Chcemy go złożyć do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 
2010r. Nie  zdążyliśmy tego projektu przygotować na 2009r.
Główne sprawy dla Gminy Baborów to remonty dróg. Nie odpowiem jakie odcinki, bo 
wszystko okaże się po przetargach. Na inwestycje mamy wydać  środki rzędu 12-14 mln. 
Zależy, czy pozyskamy środki unijne oraz to co wyjdzie po przetargach, bo może być różnie. 
Może być bardzo dobrze, ale może być tez bardzo źle. W każdym budżecie środków pojawiło 
się bardzo dużo . Myślę, że w marcu będzie już wiadomo, co będzie remontowane.
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Dyr. GZOKiS poinformowała o organizacji w czasie ferii zimowych drugiej olimpiady 
feryjnej. Zwróciła się o pomoc do radnych i sołtysów o przekazanie informacji i zebraniu 
dzieci na przystanku. Odpowiedzialnymi za dowiezienie będą opiekunowie, którzy obecnie 
sprawują opiekę  nad dziećmi  w autobusach.

Radny C.Wanat – prosiłbym o szczegółową informację przed feriami, aby można było ja 
przekazać w szkole, bo bieganie po domach jest trochę kłopotliwe.

Na zakończenie Przew. RM złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 2009.

Wobec wyczerpania porządku Przew. o godz. 17:50 zamknął XXIII sesje RM.

Protokółowała:M.Woźniak
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