
Protokół nr XXV/09
Sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 27 marca 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Baborowie

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godz.: 14:00 otworzył sesje
 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.

Przewodniczący RM nawiązując do projektu porządku obrad przekazanego wcześniej 
wszystkim radnym poprosił Radę i Burmistrza o wyrażenie stanowiska w tym zakresie 
jednocześnie wnioskując o wprowadzenie pkt 2 a o treści” wręczenie dyplomów i nagród 
uczestnikom Turnieju Sołectw”

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – zawnioskował o wprowadzenie pkt.3 – podjecie 
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009r.

Rada jednogłośnie przyjęła wyżej proponowane zmiany.
W związku z tym porządek przedstawiał się następująco:

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;

a) wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom Turnieju Sołectw”
3. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny- ul.Dabrowszczaków 
     35A/5 w Baborowie)
b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży  ( lokal mieszkalny – ul.Kolejowa 13/4 
    w Baborowie)
c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny – ul.Głubczycka 5/3 
    w Baborowie)
d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
    przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta    
    Baborowa
f)  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków 
    Zagospodarowania Przestrzennego Gminy obejmującego obszar granicy 
    administracyjnej Gminy Baborów 
g) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009r.

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

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

6. Zapytania, wolne wnioski
7. Zakończenie obrad.
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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.18 lutego 2009r.

Ad 2 a
Przew. RM i Burmistrz przekazali przez radnych i sołtysów  podziękowania uczestnikom 
Turnieju Sołectw w postaci dyplomów i nagród rzeczowych.

Ad 3
a) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – projekt druk 
nr 181/09

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

Projekt dot. zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego przy 
ul.Dabrowszczaków 35a/5 w Baborowie  wraz z udziałem w gruncie  na rzecz P.Stanisława 
Trzebuniaka.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXV-180/09 w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży „ –  uchwała stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 3
b) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – projekt druk 
nr 182/09

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

Projekt dot. zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego przy 
ul.Kolejowej 13/4 w Baborowie  wraz z udziałem w gruncie  na rzecz P.Marianny Gola

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXV-181/09 w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży „ –  uchwała stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 3
c) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – projekt druk 
nr 183/09

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Projekt dot. zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego przy ul. 
Głubczyckiej  5/3 w Baborowie  wraz z udziałem w gruncie  na rzecz P.Teodory Kott

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXV-182/09 w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży „ –  uchwała stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad 3
d) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – projekt 
druk nr 184/09

Projekt dot. zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz  użytkownika wieczystego 
nieruchomości położonej przy ul.40-lecia  w Baborowie . Użytkownikiem wieczystym jest 
P.Lech Kołpacki.
Dotychczas właścicielem budynku był Zakład Usług Komunalnych, a Gmina Baborów 
właścicielem gruntu, który jest w użytkowaniu wieczystym  ZUK . Gmina odsprzedaje  prawo 
wieczystego użytkowania do gruntu na którym znajduje się budynek P.Kołpackiego.

Radny Lesław Górski – jak długo P.Kołpacki jest wieczystym użytkownikiem?

Prezes ZUK Ewa Kroczak – niecały miesiąc 

Radny L.Górski – czy na ten obiekt był poddany przetargowi?

Prezes ZUK – odbyły się dwa przetargi i w trzecim etapie przeprowadzono negocjacje.
Zakupem budynku był zainteresowany P. Górski( PPUH MAKRO)  oraz P.Kobylańska , 
osoby te zrezygnowały, bo jednym z powodów było to, że jest to budynek zabytkowy. 
P.Kołpacki ma zamiar wykorzystać pomieszczenia na magazyn i nic nie będzie musiał 
zmieniać.

Radny Jan Jasion – skąd jest P.Kołpacki i jaka jest cena tej nieruchomości.

Prezes ZUK – P.Kołpacki jest z  Raciborza, ogółem cena za obiekt wynosi 32 tyś zł.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 
3 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXV-183/09 w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży „ –  uchwała stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 3
e) podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania  przestrzennego obejmującego obszar w granicach 
administracyjnych miasta Baborowa – projekt druk nr 185/09

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXV-184/09 w sprawie  „sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa – 
uchwała stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
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Ad 3
f) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
Uwarunkowań i kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy obejmującego 
obszar granicy administracyjnej Gminy Baborów – projekt druk nr  186/09

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Radny Cezary Wanat – co zadecydowało o lokalizacji w tych miejscowościach wiatraków.

Insp.J.Nasieniak – Studium dla Gminy Baborów  zostało opracowane w 1997r.i podstawą do 
zmiany tego Studium jest projekt zmian  zaproponowanych  do planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Baborów, bo jak chcemy zmienić niektóre przeznaczenia na terenie 
miasta Baborów, to musimy dokonać też zmiany Studium. W planowaniu przestrzennym 
pierwszym aktem jest najpierw Studium. W ostatnim czasie zgłosił się inwestor do 
Burmistrza z propozycją lokalizacji siłowni wiatrowych na terenie trzech sołectw : 
Dziećmarowa , Szczytów i Księżego Pola. Jest to inwestor zastępczy, który reprezentuje 
jednostkę, która chce taki program zrealizować. Zbiegło się to z tym, że Gmina i tak musiała 
przystąpić do zmian Studium. Podejrzewam, że taka lokalizacja została ustalona na podstawie 
jakiejś analizy topograficznej, wietrzności.

Radny C.Wanat – czy ta firma, która będzie w przyszłości budować wiatraki pokazywała 
jakieś dokumenty, analizy dlaczego w tych, a nie innych miejscach.

Burmistrz Gminy – sprawa wyboru lokalizacji jest sprawą wewnętrzną przedsiębiorcy. Gmina 
samym procesie inwestycyjnym nie uczestniczy w żaden sposób . Naszą rolą jest stworzenie 
warunków, czyli stworzenie takich zapisów w Studium, aby te siłownie wiatrowe mogły być 
usadowione. Inwestor na własną rękę wybiera tą lokalizację, która mu odpowiada. Tu też jest 
szereg uwarunkowań, głównie odległość od stacji rozdzielczych, bo nie może być większa niż 
20 km. Stąd też ta lokalizacja nie jest całkowicie dowolna, bo wyprodukowany prąd trzeba 
dostarczyć do stacji rozdzielczej i tam go sprzedać. To jest po stronie przedsiębiorcy i rolnika, 
który zgadza się na wydzierżawienie gruntu na ten wieloletni okres.

Radny F.Wierzbicki – czy gmina poniesie jakieś nakłady finansowe z tego tytułu o ile tak to 
czy będzie miała z tego potem jakieś korzyści?

Burmistrz Gminy – Gmina z tego tytułu nie poniesie żadnych kosztów, ponieważ ten inwestor 
zobowiązał się sfinansować koszty związane z dokonaniem zmian w studium, więc te koszty 
będą po stronie inwestora. Nasza korzyść,  to coroczny podatek od budynków i budowli 
znajdujących się na naszym terenie, jest to ok. 70 tys rocznie od jednego wiatraka.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXV-185/09 w sprawie  „sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy obejmującego obszar granicy administracyjnej  
Gminy Baborów –  uchwała stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
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Ad 3
g) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 
2009r.- projekt druk 187/09

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

Skarbnik Gminy- projekt był omawiany w dniu wczorajszym na Komisji Budżetu. W 
związku z ustaleniami dot. zakupu piłkochwytu na stadion sportowy w Baborowie 
oszacowano koszt realizacji tego zadania na kwotę 12,500 zł. Środki na ten cel będą 
pochodziły z wolnych środków i stosowne zmiany zostały wprowadzone do załącznika o 
inwestycjach na 2009r. 

Burmistrz Gminy – piłkochwyt, który był przedmiotem analizy miałby 40 metrów długości
 i 6 metrów wysokości . Czy taki spełni Wasze oczekiwania?

Radny B.Kanas, J.Ronczka – pewnie, że spełni.

Burmistrz Gminy – gdybyśmy mieli podejmować taką uchwałę to proponowałbym ująć 13 tyś 
zł., jak będzie za dużo, to zostanie w budżecie.
Jest pytanie, czy kwota 13 tyś zł jest do wydania czy też nie jest?

Przewodniczący na wniosek radnego M.Hończaka ogłosił przerwę  w obradach.

Po przerwie 

Radny J.Jasion – urządzenie takie jest niezbędne na stadionie. Kwota 12,500 wzięła się
 z rozeznania  na rynku firm, które się  zajmują tego typu urządzeniami . Po przeanalizowaniu 
z radnymi tematu chciałem zgłosić wniosek, żeby temat piłkochwytu pozostawić do czasu 
rozeznania oferty cenowej i wówczas na  następnej sesji podjęta zostałaby decyzja w tej 
sprawie. Głównie chodzi o to, aby cena była niższa .

Radny B.Kanas – chciałbym zaproponować inne rozwiązanie . Rozumiem, że to, co Państwo 
przedstawiliście, to taki łapacz można z powodzeniem stawiać na Stadionie Śląskim i on 
spełnia wszystkie wymogi międzynarodowe. My w Baborowie nie potrzebujemy aż takiego , 
nas zadowoli zwykła rura stalowa, aluminiowa umocowana odpowiednio w ziemi 
i  przeciągnięta siatka. Czy Gmina może zakupić materiał, a ZUK może wykonać taką robotę, 
jeżeli nie, to w takim razie jestem za przedstawioną ofertą. Trzeba rozeznać, czy to musi mieć 
atest itd. Na pewno takie urządzenie jest bardzo potrzebne na stadionie. Jest to mienie gminne 
i Gmina robi to dla siebie, nie dla „Cukrownika” , nie dla „TRAMPA”

Radny J.Jasion- podzielam pańskie zdanie, pokrywa się ono z tym, co powiedziałem 
wcześniej. Punkt przesuwamy do następnej sesji i w tym czasie sprawdzimy, rozeznamy. Pan 
ma również możliwości i na pewno się dowie, czy takie urządzenie winno posiadać atest. 
Żeby nie okazało się, że my zaczniemy coś robić taniej, a za rok okaże się, że trzeba będzie to 
zdemontować, bo nie spełnia wymogów wg przepisów obowiązujących na obiektach do 
imprez masowych. Rozeznajmy sprawę od strony prawnej i od strony ceny.

Radny G.Linczewski – dobrze, że w Baborowie jest tylko potrzeba piłkołapu , bo my 
w Babicach możemy sobie o takim urządzeniu  pomarzyć przez 20 lat. Te pieniądze
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 z wolnych środków nie mogłyby być przeznaczone na kontenery w Babicach, bo w tej chwili 
nawet nie ma gdzie się przebrać. Szatni, to my chyba nie będziemy mieli nigdy. Zawsze 
słyszę Baborów albo Boguchwałów, jeżeli są środki to niech  trafią tam gdzie jest  taka 
potrzeba. Boisko nie spełniające wymogów nie zostanie dopuszczone do gry. W Babicach 
boisko  nie spełnia wymogów. Zastanówmy się gdzie jest większa potrzeba czy piłkołap 
 Baborowie czy np. kontenery w Babicach.

Radny J.Ronczka – czy piłkołap w Suchej Psinie wykonany systemem gospodarczym spełnia 
wymogi

Przew. RM ( radny Sucha Psina)- na razie tak

Radny J.Ronczka – czyli nie były wymagane żadne atesty

Przew. RM – nikt o to nie pytał

Radny J.Ronczka – ja miałbym wniosek, aby Gmina zakupiła materiał na piłkochwyty i 
zamontowała np.w Baborowie i Rakowie . Ze swojej strony zapewniam robociznę.
Takim sposobem  zrobiłem ogrodzenie boiska w Rakowie.

Dyr. GZOKiS – wszelkie dyskusje są zbędne trzeba się dowiedzieć, czy może być wykonany 
piłkochwyt  bez atestu, a później będziemy się zastanawiać kto i jak zrobi.

Przew. RM poddał wniosek Wiceprzewodniczącego J.Jasiona pod głosowanie, aby zmianę 
w projekcie uchwały druk nr 187/09 dot. zakupu piłkochwytu odłożyć na później.

Za wnioskiem opowiedziało się 13 radnych, przeciw-0, wstrzymujących-0.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXV-186/09 w sprawie  „wprowadzenia 
zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009r. –  uchwała stanowi zał. nr 10 do niniejszego 
protokołu.

Ad 4.
Przew. RM - na ostatniej sesji został zgłoszony wniosek dot. gospodarki komputerowej 
Gminie Baborów . Otrzymaliśmy informację w tej sprawie. Wiceprzewodniczący odczytał w/
w informację z UM oraz GZOKiS ( zał. nr 11 i 12 do niniejszego protokołu)
- na poprzedniej Sesji była informacja o przeznaczeniu zebranych  pieniędzy w ramach 
Turnieju Samorządowego. Przedstawiono treść podziękowania dla radnych  i Burmistrza od 
rodziny Majka z Rakowa( zał. nr 13 do niniejszego protokołu)
- odczytano pismo Wojewody Opolskiego dot. kserokopii skargi P.E.Kielskiej o 
ustosunkowanie się do zawartych w niej zarzutów , przesłanie wyjaśnień i kserokopii 
wymienionej  dokumentacji( zał. nr 14 do niniejszego protokołu) 
Wiceprzewodniczący RM zapoznał radnych z propozycją odpowiedzi w tej sprawie dla 
Wojewody- zal. nr 15
- odczytano pismo radych RM w Baborowie podpisane przez 13 radnych – pismo stanowi zał. 
nr 16 do protokołu.
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- poinformowano o zaproszeniu na spotkanie dot. przeciwdziałania skutkom kryzysu 
gospodarczego i finansowego w Powiecie Głubczyckim w dniu 30 marca br. o godz. 10:00 w 
Starostwie Powiatowym w Głubczycach. Wyniki spotkania zostaną przedstawione na 
następnej sesji.
Ponadto pełnione były dyżury w UM. 

Ad 5.
 Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 
miedzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał Rady zostało przekazana w formie pisemnej i 
stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

Radny F.Wierzbicki –proszę o rozszerzenie pkt. 7 i 8 

Burmistrz Gminy – została utworzona Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich . Jest to działanie, 
w ramach którego za środki UE prowadzone są działania zmierzające do promowania sieci 
obszarów wiejskich, dlatego, że ciągle jeszcze obszary wiejskie są trochę w cieniu, 
zaniedbane. W związku z tym, utworzono taką sieć jako działanie władz centralnych-
wojewódzkich, aby pobudzić inicjatywy lokalne na wsi. W ramach tego działania 
przewidziane są konferencje, szkolenia, spotkania .To wszystko będzie finansowane
 w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i na nie przeznaczono 2.200.000 zł. w okresie 
programowania 2009-2010 W następnych okresach dwuletnich przewidziane jest 
kontynuowanie tego programu.
- posiedzenie M-GSWŚ  było corocznym Walnym Zgromadzeniem, w czasie  którego 
przyjęto sprawozdanie z działalności Spółki i udzielono absolutorium Zarządowi tejże Spółki.
Odnośnie planów likwidacyjnych uczestnicy zaakceptowali wniosek, by do końca kadencji 
Zarządu tj. do przyszłego roku pozostawić Spółkę w obecnej formie. Dopiero po tym okresie 
rozważyć ewentualność likwidacji tej Spółki. Ze sprawozdania wynika, że po raz pierwszy od 
wielu lat wynik ekonomiczny Spółki był dodatni.

Radny C.Wanat – co nowego w ZGŚO

Burmistrz Gminy – posiedzenie ZGŚO było również posiedzeniem sprawozdawczym za 
okres ubiegłego  roku. Przyjęto pakiet uchwał, z których jedna przesuwa środki  w planie 
finansowym w wysokości kilkuset złotych na wypłatę tzw. trzynastego wynagrodzenia 
jednego z pracowników. Przedstawiono projekt budżetu. Udzielono absolutorium Zarządowi.
Korzyści dla nas, to nie korzyści wymierne w złotówkach, bo nie taka jest rola Związku . 
Związek zajmował stanowisko  w sprawach reformy oświatowej. 

Radny C.Wanat – jesteśmy członkami Związku i dobrze byłoby, aby roczne sprawozdanie 
radni otrzymali.

Burmistrz Gminy – na najbliższą sesję, bądź komisję te materiały, które dotyczą zadanego 
przez Pana pytania zostaną Państwu dostarczone. Czy wszyscy Państwo jesteście 
zainteresowani takimi materiałami 

Przew. RM – uważam, że należy przekazać zainteresowanym

Radny L.Górski – interesuje mnie pkt. 3 sprawozdania.
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Burmistrz Gminy – spotkałem się z Opolskim Kuratorem Oświaty . Dyskutowaliśmy 
nt.skargi złożonej przez nauczycieli i próbowaliśmy znaleźć sposób na rozwiązanie problemu.

Radny M.Hończak – jakie sprawy były przedmiotem Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego  

Burmistrz Gminy – omawiane były problemy związane głównie z epidemiologią. Omawiano 
sposoby postępowania w przypadku np. epidemii grypy.

Ponadto Burmistrz Gminy  poinformował, że w ostatnim czasie odbyły się przetargi na dwa 
duże zadania . Jeden z nich na zadanie pn. Rozwój turystyki na pograniczu  polsko-czeskim 
poprzez sport i rekreację czyli budowę zespołu boisk i zagospodarowanie terenów wokół 
szkoły. Przetarg wygrał i podpisał z Gminą umowę P.Trawiński z Raciborza za kwotę 
1.070.520,21 zł. Plac budowy został przekazany 26 marca br. Po świętach wielkanocnych 
wykonawca ma zamiar wejść na teren budowy.
Drugi przetarg na remont ul. Powstańców i ul. Moniuszki . Wpłynęły 4 oferty : Zakład 
Brukarski  Remigiusz Trawiński-, Eurovia polska S.A z Raciborza na kwotę  2.336.751,08 zł 
- , Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp.z.o.o.  z Kędzierzyna Koźla – na kwotę 
2.092.111,44 zł ,  PRDiM z Kędzierzyna Koźla na kwotę 2.495.988,35 zł. , PPUH 
HYDROMONT inż. Jan Olszewski z Opola na kwotę- 3.367.568,96 zł. Po sprawdzeniu ofert 
do wykonania zadania wytypowana została firma „M+” z K-Koźla. Zaproponowali najniższą 
ofertę i spełnia ona wszystkie nasze wymagania i jest oferta ważną. Umowa z firmą nie 
została jeszcze podpisana, ponieważ nie ma jeszcze podpisanej umowy z Wojewodą na 
dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-
2011.

Radny C.Wanat – czy sprawdza się taka firmę, co i jak ostatnio robiła itd., bo sama cena to 
nie wszystko.

Burmistrz Gminy – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych kryteria, które 
określiliśmy w specyfikacji zostały przez firmę spełnione. Posiada odpowiedni kapitał 
zakładowy, moce przerobowe, odpowiednią ilość zatrudnionych pracowników, gwarancje i 
dokumenty potwierdzające jej wiarygodność. itd. Byli wykonawcą drogi w Tłustomostach.

Ad 6.
Dyr. GZOKiS udzieliła odpowiedzi P.Jasionowi na pytanie zadane na Komisji Budżetu 
odnośnie ilości etatów w GZOKiS informując, że na miesiąc luty, zgodnie ze złożoną 
deklaracją jest to 26, 99 etatu.

Burmistrz Gminy – na Komisji Budżetu został przyjęty wniosek o przygotowanie wykazu 
nieruchomości wytypowanych do sprzedaży z wyceną i cena sprzedaży osiągniętą w 
przetargu. Taka informacja zostanie przygotowana na najbliższą Komisję lub sesję.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przew. O godz. 16:00 zamknął obrady XXV sesji.
Protokółowała:M.Woźniak.
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