
Protokół nr XXVII/09
z sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej w dniu 3 czerwca 2009r. w sali konferencyjnej UM w Baborowie

Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej Jan Jasion o godzinie 15:00 otworzył 
sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy  11 radnych, co wobec ustawowego składu 
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.

Sekretarzem obrad był radny Cezary Wanat 

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.

W związku z brakiem propozycji zmian porządek przedstawiał się następująco: 
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
3. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zamiany nieruchomości 
b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
c) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
    odprowadzania ścieków 
d) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów

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.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 
7. Zapytania, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad

Ad 2.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 
głosie ”wstrzymującym” przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. 28 kwietnia 
2009r.

Ad 3.
a) podjecie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ( projekt druk nr 194/09)

Burmistrz Gminy omówił w/w projekt uchwały.
Uchwała dotyczy zamiany działek gruntowych w Księżym Polu, gdzie miejscowe 
boisko, które było wykorzystywane przez lokalny klub sportowy w części stanowi 
działkę gminną, a w części jest działką prywatną. Natomiast część działki gminnej, 
która powinna by boiskiem jest w rekach prywatnych. Tak to kiedyś wydzielono, 
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zaużytkowano . Uchwała ma na celu sprostowanie i doprowadzenie stanu 
formalnego do stanu rzeczywistego. 

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

Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosów 
”przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXVII-194/09 w 
sprawie zamiany nieruchomości – stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

b) podjecie uchwały w sprawie  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( projekt 
druk nr 197/09)

Burmistrz Gminy – lokal, którego dotyczy projekt uchwały jest wykorzystywany przez 
Grupową Praktykę Liophardt-Wołoszyn . Lokal jest o powierzchni  98 m2 .  Został on 
przed wielu  laty przeznaczony na gabinety stomatologiczne. Obecnie prowadzący 
tam działalność lekarze stomatolodzy zwrócili się z propozycją kupienia tego lokalu, 
by móc tam przeprowadzić prace remontowe w celu standaryzacji pomieszczeń. 
Opinia członków Komisji była negatywna, ale i tak w jakiś sposób odpowiedzi trzeba 
udzielić i został przygotowany projekt chwały o  przeznaczeniu  tej nieruchomości do 
sprzedaży. 

Radny Krystian Dolipski – przytoczę opinię, którą wyraziłem na komisji. Jest to lokal 
użytkowy w dosyć atrakcyjnym miejscu. Wiemy z doświadczeń, że ze zbyciem lokali 
użytkowych nie w centrum był problem i dalej jest. Ten lokal jest atrakcyjny i 
powinien pozostać dalej własnością gminy, że względu choćby na to, że jest to w 
centrum i również można prowadzić  innej działalność usługową.

Radny Jarosław Ronczka – ile wynosi wkład Gminy do Wspólnoty za ten lokal i jaki 
ponoszony jest przez tych najemców czynsz.

Burmistrz Gminy – jaki jest  udział procentowy do wspólnoty tego lokalu nie jestem w 
stanie powiedzieć. Część lokalu wynajmowana przez NZOZ „STOMADENT” s.c. 
Wołoszyn-Liphardt została zwolniona  przez Radę z opłat czynszowych. Najemca 
obciążany jest  opłatą za c.o. w miesiącach od października do marca przy 
zastosowaniu podwójnej stawki za 1 m2  w kwocie  374,60 zł/miesięcznie. Pozostała 
cześć lokalu, którego najemcą jest Prywatna Praktyka Lekarska Rafał Liphard jest 
obciążana w całości  za czynsz w wysokości 323,20 zł miesięcznie i oraz za c.o  w 
kwocie 296,72 miesięcznie.

Radny Mieczysław Hończak – w lokalu tym są często awarie .Kilkakrotnie na koszt 
Gminy była naprawiana instalacja wodociągowa, jest on zalewany i najemcy zgłasza 
te problemy. Jestem za sprzedażą  lokali w tym budynku. Nie sądzę, aby ktoś chciał 
prowadzić tam inną działalność. 

Radny Franciszek Wierzbicki – popieram wypowiedź P.Dolipskiego . W razie czego 
Gmina nie będzie miała problemu, że zbyciem tego lokalu . Pozbywanie się przez 
samorząd tego lokalu byłoby nie na miejscu. Jestem przeciw sprzedaży tego lokalu.
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Wiceprzewodniczący RM – na pewno jest to lokal atrakcyjny, w dobrym miejscu .
 W chwili obecnej Gmina jest w takiej sytuacji, gdzie potrzebuje środków finansowych 
na inwestycje i one stanowiłyby zastrzyk dla nas, abyśmy mogli skończyć to co 
zaczęliśmy. Może przez to byłby mniejszy deficyt, mniejsza ilość zaciągniętego 
kredytu. Będę głosował za sprzedażą tej nieruchomości.

Radny J.Ronczka – za jaką wartość może być to sprzedane?

Burmistrz Gminy – żeby zlecić wycenę musi być opinia Rady Miejskiej . 
Z doświadczenia wynika, że wielu składników majątku  gminnego nie udało się 
sprzedać za cenę szacowaną przez rzeczoznawcę, mimo, że są to na rynku ceny 
niewysokie. Na ogół kończy się tym, że do przetargu nie przystępuje nikt, albo 
potencjalny kupujący zwleka z zakupem bądź zwraca się o obniżenie ceny . Nie 
sądzę, aby udało się za te lokale pozyskać jakąś znaczącą kwotę do budżetu, ale 
trudno to przewidzieć.

Radny M.Hończak – czy najemcy mają prawo pierwokupu?

Sekretarz Gminy – dostaliście Państwo projekt uchwały, w którym należy określić, 
czy w ogóle sprzedajemy tę nieruchomość. Jeżeli tak, to czy dajemy pierwszeństwo 
w nabyciu. Dopiero wówczas przeprowadzona zostanie wycena i nieruchomość 
pójdzie do sprzedaży. po cenie wyceny jest sprzedawana. Przygotowany projekt 
dopuszcza sprzedaż w drodze bezprzetargowej dla w/w najemców.

Radny M.Hończak – jakie jest stanowisko Burmistrza w tej sprawie

Burmistrz Gminy – o tym, co stanie się z lokalem zadecydują radni. 

Radny C.Wanat – proszę o wyjaśnienie, co w przypadku gdyby sprzedaż była w 
formie przetargowej

Sekretarz Gminy – byłoby ogłoszenie o przetargu otwartym . W międzyczasie 
wypadałoby wypowiedzieć dotychczasową umowę . Należy pamiętać, że Rada 
zwolniła z opłat czynszowych część lokalu, w który prowadzona jest działalność w 
ramach  podpisanej umowy z NFZ.

Radny M.Hończak – czy koszty utrzymania lokalu pokrywają się z opłatami, czy 
Gmina nie dokłada do niego?

Sekretarz Gminy – miesięcznie jest  to ok.100 zł dla Gminy, ale musimy robić 
naprawy na koszt gminy, a trudno przewidzieć ile ich będzie. Jeżeli taka stawka 
będzie utrzymana dalej, to Gmina nie dopłaca, ale też nie zyskuje nic na tym lokalu. 
Jeżeli stawka zostanie podwyższona przez Wspólnotę w której się lokal znajduję, to 
Gmina będzie dopłacała do tego.

Burmistrz Gminy – zawsze dla mnie było i dalej jest nieporozumieniem udostępnianie 
lokali za darmo pod działalność gospodarczą polegającą na leczeniu ludzi. To też 
jest działalność gospodarcza prowadzona przez prywatne firmy STOMADENT, 
PRIMED.
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Radny Lesław Górski – zgadzam się z P.Burmistrzem, że jest to typowa działalność 
gospodarcza i jestem za tym, aby płacono za te lokale. Myślę, że trzeba będzie tę 
sprawę zmienić. Radni szukają pieniędzy, a tu lekką ręką za psie pieniądze chcą 
lokal sprzedać, ale to już publiczność oceni.

Radny M.Hończak – przecież o tym teraz dyskutujemy i się zastanawiamy

Radny L.Górski – dyskusja powinna być na komisji

Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt. 
W wyniku głosowania w obecności 11 radnych – 3 radnych opowiedziało się 
„za”, 6 „przeciw” i 2 się wstrzymało.
W związku z powyższym uchwała nie została przyjęta. 

c)podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – projekt druk nr 169/09

Radny K.Dolipski – na komisji zadałem  pytanie : czy przedłożone taryfy 
P.Burmistrzowi zostały zweryfikowane pod kontem prawidłowości ujętych kwot. 
Odpowiedź mnie nie usatysfakcjonowała, a pytanie jest zasadne z tego względu, że 
weryfikacji wniosku może dokonać Burmistrz, natomiast radni mogą ewentualnie 
podjąć uchwałę w sprawie dopłat.  Dopłacanie do wody odpada z wiadomych 
względów, natomiast weryfikacja przedłożonych taryf nie została dokonana, bo 
wniosek został przygotowany zgodnie z przepisami i nie budzi żadnych zastrzeżeń. 
Jeżeli chodzi o zasadność zgodności z przepisami wniosek  nie budzi żadnych 
zastrzeżeń, ale znajdujące się tam wysokości w proponowanych taryfach dot. 
planowanych niezbędnych przychodów są dosyć kontrowersyjne. Będę głosował 
przeciw. Planowane niezbędne przychody są wyższe o ponad 12 % przy bieżącym 
zapotrzebowaniu na wodę, które jest spadające. Dowiedzieliśmy się tego na komisji. 
Jest dwukrotny wzrost przy marży zysku. Planowana alokacja kosztów to prawie 
20 %. Analizując poszczególne pozycje można byłoby się zastanawiać nad 
zasadnością takiej podwyżki.
Zrobiła się różnica w cenie ścieków, którą zatwierdzamy w uchwale, a ceną ścieków 
jaką aktualnie płacimy M-GSWŚ Południe.  Woda i ścieki powinny być prowadzone 
przez jeden podmiot i powinien nim być ZUK,  a zajmują się dwa podmioty. ZUK 
zajmuje się tylko oczyszczalnią w Rakowie, która jest niedociążona i ponoszone są 
całe koszty i M-GSWŚ Południe, który nie ma racji bytu na dzień dzisiejszy, szkoda, 
że jeszcze funkcjonuje i chyba jeszcze będzie funkcjonować dalej.  Nie ma  woli 
likwidacji Spółki, bo wszyscy, którzy wchodzą w jej skład to podmioty, niemające z 
tego żadnego pożytku.  M-GSWŚ Południe jest podmiotem, który administruje, 
natomiast nic nie robi, nie inwestuje, bo też nie ma podstaw, aby występować z 
jakimikolwiek wnioskami o dofinansowanie. W swoim czasie powiedziane było, że ta 
spółka osiągnęła wreszcie zysk . Nie wiem z czego i jaki jest  ten zysk. Dochodzi do 
sytuacji, gdzie ta różnica miedzy ceną za wodę a ceną za ścieki będzie drastycznie 
wzrastać na niekorzyść płacących. Obie oczyszczalnie są niedociążone . ZUK 
administruje, ale nie ma możliwości wpływu na to, żeby zwiększyć ilość odbieranych 
ścieków .  Maleje odbiór wody, bo mieszkańcy oszczędzają.  M-GSWŚ Południe nie 
ma żadnego interesu w tym, żeby zwiększyć ilość odprowadzanych ścieków, bo też 
nie ma możliwości,  żeby je zwiększyć to trzeba zwiększyć inwestycje na kanalizację. 
Ten absurd w którym funkcjonujemy będzie potęgował wzrost ponoszonych kosztów, 
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co będzie się przekładało na cenę ścieków. Im dłużej to będzie trwało tym bardziej 
będzie się pogłębiać, a dodatkowo jeszcze i tak będziemy zmuszeni do prowadzenia 
inwestycji jeżeli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową na tych terenach, gdzie są 
ujęcia wody. Teraz w Baborowie jest cena 2,70 zł, a w Rakowie 2,95 zł. Oczywiście 
wszyscy się spodziewamy, że M-GSWŚ za chwilę podwyższy cenę.

Burmistrz Gminy –  Opłaty za ścieki wzrosły w ZUK, a  nie w MGSWŚ Południe  i 
zgodnie z zapewnieniami obecnego Prezesa Spółki do końca roku nie są planowane 
żadne ruchy cenowe. Myślę, że drastycznie ceny ścieków nie będą rosły ani na 
jednej ani na drugiej oczyszczalni. Zmiana stosunków własnościowych nie 
spowoduje wzrostu ilości ścieków na oczyszczalniach. M-GSWŚ Południe 
funkcjonuje od wielu lat i funkcjonowała w latach 1998-2002 i wtedy też nie była 
zlikwidowana, więc widocznie nie jest to problem palący albo nie jest prostą sprawą 
zlikwidowanie tej spólki. O likwidacji spółki mogą zadecydować wspólnicy i to 
większością 2/3 głosów. Skoro woli wspólników nie było, więc trudno było 
przeprowadzić likwidację.
W wieloletnim planie inwestycyjnym jest ujęte zakończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej w Baborowie. Prowadzę bardzo intensywne działania o to, żeby ścieki 
produkowane przez mieszkańców Osiedla Czerwonków również trafiły do Baborowa i 
wszystko jest na najlepszej drodze. Oczyszczalnie mogą spodziewać się wzrostu 
ilości ścieków i rentowności.

Prezes ZUK Ewa Kroczak – eksploatacja obu oczyszczalni ścieków różni się tym, że 
oczyszczalnia ścieków w Baborowie zajmuje się samym przyjęciem ścieków na 
oczyszczalnię, a nie zajmuje się siecią kanalizacyjną, bo za nią odpowiedzialna jest 
Gmina. Wszelkie koszty związane z  naprawą, remontami na sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej ponosi Gmina. Natomiast  za sieć kanalizacyjną w Rakowie chociaż nie 
można porównać jej do sieci w Baborowie, bo jest dużo mniejsza odpowiada ZUK. 
Radny J.Ronczka stwierdził, że będzie optował za tym, aby wzrost 25 gr., które 
będzie obowiązywał od 1 lipca 2009r.Gmina płaciła za mieszkańców, może byłoby to 
sprawiedliwie. Skoro dopłaca do oczyszczalni ścieków w Baborowie odpowiadając za 
sieć kanalizacyjną, to niech tak zrobi w Rakowie.

Radny K.Dolipski – mam wątpliwość natury formalno-prawnej. Rada podejmuje 
uchwałę o zatwierdzeniu taryf za wodę i ścieki i tą obowiązującą ma być 2,70 zł.i jest 
druga taryfa , która obowiązywała w cenniku podjętym uchwałą Walnego 
Zgromadzenia M-GSWŚ Południe jak i 2,70 zł. podjętą uchwałą w ubiegłym roku 
przez Radę Gminy. Jak to się ma do tego, że będą obowiązywały dwie taryfy?

Sekretarz Gminy – MGSWŚ nie podlega przepisom o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i odprowadzanie ścieków . W tamtym roku Rada nie podjęła uchwały, weszły 
zaproponowane stawki przez ZUK, Rada nie zmieściła się w terminie. Zatwierdzenie 
taryf dotyczy przedsiębiorstw, które prowadzą taką działalność zgodnie z ustawą. 
 W przypadku Spółki to członkowie na Walnym Zgromadzeniu ustalają stawki za 
korzystanie z ich urządzeń. Jest to rzadki przypadek, że istnieje taka spółka prawa 
handlowego, ale w Polsce kilkanaście takich spółek jeszcze jest.

Radny J.Ronczka- oczyszczalnia w Rakowie odbiera 11.100m3 ścieków w skali roku 
mnożąc to przez 25 gr. to wychodzi 2775zł. Chciałbym, aby gmina to dofinansowała, 
by wyrównać szanse mieszkańców. 
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Wiceprzew. RM – czy sprawą dofinansowania będziemy zajmować się teraz czy też 
możemy o tym rozmawiać na najbliżej Komisji Budżetu.

Sekretarz Gminy –z zapisu art.24 ustawy wynika, że taryfy można przyjąć, albo 
odrzucić czyli nie można ich zmieniać itp. W art.24 ust.6 jest napisane, że ta dopłata 
jest możliwa w drodze odrębnej uchwały „Rada Gminy może podjąć uchwałę o 
dopłacie dla jednej wybranej lub wszystkich grup odbiorców, dopłatę Gmina 
przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu” czyli zatwierdzamy 
taryfy i jednocześnie odrębną uchwałą podejmujemy decyzję o dopłacie do takiej czy 
innej branży. Jeżeli jesteśmy za dopłatą, to przyjmujemy uchwałę o zatwierdzeniu 
taryf.  Jeżeli nie dopłacamy to jest problem, bo Rada może przyjąć uchwałę, która 
mówi o tym, że nie zatwierdza się tych taryf. Tylko wtedy, gdy taryfy sporządzone są 
niezgodnie  przepisami, co w tym przypadku się nie stało Rada może podjąć uchwałę 
o nie zatwierdzeniu. Zachodzi pytanie, czy uchwałę podejmujemy czy nie, a dopłata 
jest konsekwencją dalszą i  uchwała o dopłacie może być podjęta na następnej sesji.

Burmistrz Gminy –  czy dopłata ma być  tylko dla mieszkańców Rakowa czy 
wszystkich sołectw, bo co powiedzą mieszkańcy Szczytów i innych sołectw, gdzie 
odbiór ścieków kosztuje wielokrotnie więcej. Drożej kosztuje oddanie na stacji 
zlewnej. Jestem przeciwny różnicowaniu na lepszych i gorszych . Jeżeli mamy 
dopłacać jednej miejscowości, to wypada rozważyć dopłacanie wszystkim 
miejscowościom. Jeżeli uda się zlikwidować spółkę wodno-ściekową, to wtedy te 
ceny u jednego zarządcy można będzie uśrednić i podzielić koszty. Dziś takiej 
możliwości nie mamy.

Radny K.Dolipski – czy Pani Prezes ZUK jest wstanie odpowiedzieć,  ile jest 
globalnie odbieranych ścieków ze wszystkich sołectw, czy w ogóle są odbierane, 
pomijając gminne jednostki organizacyjne.

Prezes ZUK – nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale generalnie jest odbierane z 
budynków jednostek organizacyjnych.

Komisje Budżetu  oraz Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowały w/w projekt 
uchwały.

Wiceprzewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – 7 głosami „za”, przy 3 głosach 

„przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr 195/09 nr  w 
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków- stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 3 
d) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 
2009r.(projekt druk nr 195 a/09)

Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany do budżetu zawarte w uzasadnieniu 
uchwały.
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Burmistrz Gminy – jest pilna potrzeba wymiany wodociągu wraz z przyłączami w 
ul.Krakowskiej, bo Starostwo Powiatowe będzie w tym roku przeprowadzało remont 
tej ulicy. Remont będzie polegał na położeniu nowego dywanika asfaltowego .Na 
jego wykonanie mamy bardzo mało czasu, ponieważ Starostwo już podpisało umowę 
na wykonanie remontu wszystkich dróg powiatowych w tym również na remont 
ul.Krakowskiej . Przed remontem drogi powinna być wymieniona sieć wodociągową, 
bo bez sensu byłoby położenie nowego dywanika na starą awaryjną sieć 
wodociągową. Mamy przykład nowego asfaltu na ul.Raciborskiej i na wysokości 
przystanku autobusowego zdarzają się awarie  i nowo położony asfalt regularnie jest 
rozkopywany. 
Od początku mojej I kadencji prowadzę  intensywne działania o remont dwóch 
odcinków dróg wojewódzkich : drogi 416 na wysokości Boguchwałowa i 417 w 
Szczytach . W tym roku Zarząd Województwa podjął decyzję o przeprowadzeniu 
kapitalnego remontu drogi przez całe Szczyty. W Szczytach również znajduje się 
wodociąg zrealizowany w technologii rur azbestowo-cementowych, który jest bardzo 
awaryjny.  Jego wymiana to koszt w granicach 250-300 tys zł.i do następnej sesji 17 
czerwca takie pieniądze będziemy musieli znaleźć, żeby Szczyty  załatwić w sposób 
kompleksowy.

Radny C.Wanat – zgłaszam wniosek o zdjęcie z zaproponowanych zmian ostatniego 
punktu  dot. przebudowy sieci wodociągowej na ul.Krakowskiej i przekazania go do 
Komisji Budżetu, gdzie na realizację tego zadania proponuje się przeznaczyć środki 
finansowe pochodzące z wcześniej zablokowanych środków finansowych w oświacie 
oraz z wolnych środków. Burmistrz mówił, że środki są zablokowane w oświacie do 
końca września a w razie potrzeby będą odblokowane i w części przeznaczone dla 
Zespołu Szkół,  a teraz okazuje się, że w całości będą przeznaczone na inwestycje. 

Burmistrz Gminy – apeluję o odrzucenie wniosku radnego Wanata, dlatego, że 
termin wykonania wszystkich prac związanych z remontem na ul.Krakowskiej wg 
posiadanych informacji  upływa z dniem 30 lipca br.,a Starostwo potrzebuje 2-3 
tygodni na wykonanie remontu drogi. Jeżeli ten punkt zostanie dzisiaj wykreślony, to 
podejrzewam, że nie będzie remontu ul. Krakowskiej, natomiast środki  PFRON nie 
były środkami planowanymi w budżecie przez Dyr. Szkoły na dokonywanie zakupów. 
Były to środki, które się uwolniły i bez których reforma oświatowa w Gminie Baborów 
planowana do przeprowadzenia do roku 2012 na pewno się odbędzie.  Jeżeli na 
wysokości sierpnia, września, października pokażą się nam oszczędności na innych 
zadaniach,  nie wykluczam, że jakaś kwota na najbardziej niezbędne w szkole 
zakupy zostanie szkole przekazana. Mimo dwóch długich dyskusji do tej pory nikt ze 
szkoły nie uznał za stosowne przyjść do burmistrza i rozmawiać w tej sprawie. 
Przesuniecie tego w czasie do 17 czerwca spowoduje, że zadanie to nie zostanie 
wykonane, dziś termin jest bardzo napięty.

Radny K.Dolipski – pytanie do Starosty: kiedy się urodziło to, że ul. Krakowska 
będzie remontowana?  Plan remontu został  uchwalony i przygotowany wcześniej. 
Dlaczego dopiero dzisiaj dowiadujemy sie, że Krakowska będzie remontowana i to w 
takim trybie pilnym, że musimy się dwoić i troić żeby zdążyć.

Starosta Powiatu – to nie jest pytanie do mnie, ponieważ my jesteśmy przygotowani 
zgodnie z przedstawionym planem . W momencie, kiedy dostajemy sygnał jako 
inwestorzy, że są tam rury azbestowe i należy je wymienić informujemy burmistrza, 
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aby określono, do kiedy rury będą wymienione . Wykonawca ma termin wykonania 
dywanika do 31 lipca i tego terminu będziemy się trzymać. Z naszego punktu 
widzenia nic się nie zmieniło. Jeżeli sieć wodociągowa nie będzie wymieniona, to te 
1000 m bieżących nie będzie wykonane i odcinek o takiej długości zrobimy gdzie 
indziej na terenie Gminy Baborów. Nie zrobimy dywanika skoro mamy świadomość 
jak to wygląda.

Radny K.Dolipski – kiedy Gmina powzięła informację o tym, że ul.Krakowska będzie 
remontowana 

Burmistrz Gminy –  dowiedziałem się  o tym na poprzedniej sesji, więc nie do końca 
jest prawdą, że dzisiaj się dowiedzieliśmy, natomiast do końca trwały ustalenia, który 
odcinek będzie remontowany.  Był rozważany  odcinek ul. Powstańców od kapliczki 
w stronę Dzielowa. Wybór padł na ul. Krakowską, z czego się cieszę i nie wiedzę 
powodu do wyrażania jakiegokolwiek niezadowolenia. Cieszę się z tego, że kolejny 
kilometr ulicy w Baborowie będzie odremontowany.

Radny C.Wanat – na wczorajszej Komisji Oświaty, można było o tym  wspomnieć 
i wczoraj dostarczyć ten dokument. Nie wiem dlaczego dzisiaj trafia na gorąco 
z tłumaczeniem, że jak nie zrobimy, to nie będzie itd. To już takie działanie 
psychologiczne.

Burmistrz Gminy- przy tego typu pracach my nie jesteśmy wykonawcą . Ustalenie 
wyceny, to ileś czynników do policzenia. Wycena była gotowa, uaktualniona dziś 
w południe. Są zadania, które pojawiają się nagle i trzeba sobie z nimi poradzić. 
Burmistrz po to jest, żeby wpływać na radnych, żeby próbować przekonać ich do 
swoich planów, a radni są po to, aby je przyjąć bądź odrzucić.

Radny M.Hończak – Panie Burmistrzu Pan wiedział, że w tamtym roku było pismo do 
Starostwa Powiatowego o remont ul.Krakowskiej . Nie wiedział Pan, że tam jest sieć 
azbestowa? Pan wiedział, że czyniliśmy mocne starania z radnym Jasionem, radną 
Kielską. Dla mnie jest to dosyć dziwne.

Burmistrz Gminy –  byłem zdziwiony, że są tam rury azbestowe. Nie jest całkiem 
dobre, jeżeli radni choćby w najlepszej sprawie załatwiają coś oprócz Burmistrza. Ja 
wtedy mogę nie mieć pełnej wiedzy o tym co się dzieje.
Gdybym wiedział, że jest tam wodociąg azbestowy, to czy ten wodociąg kosztowałby 
taniej? Na pewno nie. Też trzeba byłoby go wymienić. Wolałbym mieć pełną wiedzę 
od samego początku, ale oprócz wiedzy mamy problem, który trzeba załatwić.

Wiceprzewodniczący RM – sprawa ul.Krakowskiej była poruszana od początku 
kadencji. Stan tej ulicy jest zły, tą ulicą odbywa się transport samochodów 
ciężarowych i jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Należy się cieszyć, że 
Starostwo znalazło w budżecie środki, aby tę drogę wyremontować.  Były prośby, 
monity zarówno ze strony radnych gminy, radnej powiatowej. W roku ubiegłym było 
zapewnienie, że będzie robione. Apeluję do wszystkich Państwa, żeby to zadanie 
zostało wykonane. Leży mi na sercu problem oświaty, zakup wszystkich 
przedmiotów, które P.Dyrektor przedstawiła i na pewno do sprawy wrócimy. Nie 
wierzę, że ten problem nie będzie załatwiony. 
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Wniosek radnego Wanata został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania za wnioskiem opowiedziało się 2 radnych, przeciw-9, 
wstrzymało się -0.
 
Wiceprzewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 11 radnych – 7 głosami „za”, przy 3 głosach 
„przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr 195/09 nr  w 
sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów a 2009r. – stanowi 
ona zał. nr 6 do protokołu.

Ad 4.
Wiceprzewodniczący RM poinformował, że nieobecność Przew. RM na tej sesji 
spowodowana jest względami zdrowotnymi.
Odczytano pisma, które wpłynęły do RM :
 - Burmistrza Gminy do Dyr. Zespołu Szkół w sprawie zablokowanych środków – 
stanowi ono zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
- pismo RIO o wszczętym postępowaniu odnośnie uchwały nr XXVII-190/09- zał. nr 8 
do niniejszego protokołu- Sekretarz Gminy wyjaśnił powód wszczęcia postępowania.
- poprosił o dokonanie poprawek w oświadczeniach wskazanych przez Przew. RM 
- przedstawiono pismo p.Andrzeja Wrona, w którym skarży się na Kierownik OPS 
w Baborowie – zał. nr 8 do protokołu.

Po dokładnej analizie Rada Miejska poprzez głosowanie uznała, że pismo należy 
traktować jako skargę na Kierownika OPS Urszulę Wasielak ( za-5, przeciw-2, 
wstrzymujących się-4) i przekazała skargę do zbadania Komisji Rewizyjnej.

- pismo P.Grażyny Bieniek-Grocholskiej dot. wymiany okien – 

Burmistrz Gminy – jestem zdziwiony, że  wnioskodawczyni pismo dotyczące 
substancji mieszkaniowej kieruje do Rady Miejskiej. Poprzednie pisma dot. wymiany 
okien, jako, że część okien w mieszkaniu została wymieniona były kierowane pod 
właściwym adresem tj. do Burmistrza Gminy bądź GZOKiS-u i były załatwiane. 
Zgodnie z przepisami postanowieniem pismo to powinno być przez Przew. RM 
skierowane wg kompetencji  do Dyr.GZOKiS albo Burmistrza i my dalej sprawą się 
zajmiemy. Ocenę stanu technicznego wykonają moi pracownicy i jeżeli jest to 
zasadne to okna zostaną wymienione. Wniosków o wymianę okien w ciągu roku jest 
kilkadziesiąt,  stać nas na wymianę kilkunastu. Trzeba selekcjonować i wymieniać te 
najgorsze. Na pewno zajmę się sprawą.

Wiceprzewodniczący RM – na pewno z tym pismem postąpimy tak jak należy.

Ogłoszono przerwę .

Ad 6. 
Przew. Komisji Rewizyjnej przytoczył treść sprawozdania Komisji Rewizyjnej z 
przeprowadzonej kontroli w GZOKiS w zakresie wykorzystania dotacji z Gminy przez 
stowarzyszenia sportowe stanowi ono zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
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Ad 5.
Burmistrz Gminy poinformował, ze  sprawozdanie w formie pisemnej od ostatniej 
sesji do 17 czerwca złoży  na następnej sesji, natomiast odpowie na zadane pytania. 

Radny K.Dolipski – co dzieje się z materiałem z inwestycji na ul.Powstańców tj.płytki 
chodnikowe, kostka granitowa i stare krawężniki.

Burmistrz Gminy – wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki ul.Powstańcow tj. 
krawężniki, płytki chodnikowe, kostka granitowa, podsypka pochodząca z 
korytowania są odzyskiwane.  Krawężniki, płytki i kostka wożone są na składowisko 
przy wysypisku śmieci i będą do dalszego wykorzystania.  Podsypka, urobek jest 
gromadzona przez wykonawcę na terenach po cukrowni. Część tego materiału 
została odwieziona do Tłustomostów z przeznaczeniem na remont dróg transportu 
rolnego. Nawierzchnia asfaltowa, której część sfrezowano składowana jest przy 
boiska  i też będzie  wykorzystana do remontu dróg. Duże kawałki asfaltu są 
zbierane przez wykonawcę.

Radny K.Dolipski – w Rakowie na składowisku wjazd  jest przyblokowany ziemią 
gruzem, czy z tym coś można zrobić?

Burmistrz Gminy – wiele lat temu składowisko ziemi i gruzu w Rakowie zostało 
zabezpieczone szlabanem, kłódką i łańcuchem. Od kilku lat to zabezpieczenie jest 
regularnie niszczone i staje się to składowisko wysypiskiem śmieci, bo nic nie broni 
dostępu. Po kolejnej nieustalonej przesyłce śmieci złożyłem doniesienie na policję o 
popełnieniu przestępstwa, śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia 
sprawcy. Poleciłem wysypanie zwału ziemi, który uniemożliwia wjazd na 
składowisko. Obecnie ten teren jest dalej składowiskiem ziemi i gruzu i można je tam 
składować informując sołtysa, radnego, Burmistrza.  Przy pomocy cyklopa, bądź 
innej ładowarki wał ziemny jest rozsuwany, wjeżdża w sposób kontrolowany ziemia, 
gruz, a po zakończeniu składowania wał ten jest z powrotem odtwarzany. Może nie 
wygląda to zbyt estetycznie, ale przestały wjeżdżać przyczepy ze śmieciami. 

Radny J.Ronczka – wysypany jest tak blisko drogi, żeby nie było możliwości 
przejechania.

Radny C.Wanat – co z osobami chcącymi wysypać gruz

Burmistrz Gminy – dokładnie taka sama sytuacja : można ten gruz nieodpłatnie 
zdeponować w wyznaczonym miejscu na wysypisku śmieci w Baborowie  do 
dalszego wykorzystania np. rekultywacji dróg bądź tez ustalić z burmistrzem i 
sołtysem, radnym P.Ronczką, że otrzymają pozwolenie na rozkopanie tego wału, 
wjechanie, wysypanie i odtworzenie go z powrotem.

Radny B.Kanas – jest to słuszne i właściwe, bo składowiska przeradzają się w 
wysypiska śmieci. Może to nieładne, ale skuteczne i wychowawcze.

Ad 7.
Starosta Powiatu Józef Kozina – rozpoczęliśmy remont dróg powiatowych, trochę się 
to opóźnia. Wykonawcy startują w kilku przetargach i potem trudno im wykonać te 
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prace. Termin wykonania remontu cząstkowego to 17 lipca br. Firma, która wygrała 
przetarg jest aż z Olesna. Rozpoczęliśmy koszenie rowów, poboczy.
Podziękował wszystkim, którzy przygotowywali i  pracowali przy IX Festiwalu Kultury 
Powiatowej. 

Radny M.Hończak – mam nadzieję, że remontując ul.Krakowską droga na Szczyty 
też będzie połatana 

Starosta Powiatu – planujemy połatać wszystkie dziury w drogach.

Radny F.Wierzbicki – ul.Powstańców w kierunku Dzielowa, która miała być robiona 
proszę pamiętać o połataniu dziur.

Starosta Powiatu – planowaliśmy złożyć wniosek na remont ul.Powstańców do 
drugiego rozdania Narodowego Programu Przebudowy Dróg, bo pierwotnie zostało 
powiedziane, że to co zostanie po przetargach zostanie jeszcze wykorzystane. 
Jednak teraz okazuje się, że drugiego rozdania nie będzie.

Radny C.Wanat – co z jesionami przy drodze Raków- Tłustomosty ?

Starosta Powiatu – te drzewa są pod ochroną Konserwatora Zabytków i  nie wezmę 
odpowiedzialności za ich wycięcie.

P.E.Kielska – nie wiem, czy rzeczywiście ochrona przyrody coś do tego ma, 
ponieważ w zeszłym roku  rozmawiałam z przedstawicielem z Opola, który 
powiedział, że ta aleja jesionowa nie jest pod żadną ochroną, ponieważ jeżeli drzewa 
rosną tak blisko dywanika, to nie są pod żadną ochroną. Przekazałam te informacje i 
dane pracownikowi Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie. Przedstawiłam 
pismo od leśnika, który może wydawać takie postanowienia i wykazał, że 40 % tych 
drzew jest chorych i powinno być natychmiast ściętych. Była rozmowa na ten temat i 
problem polegał na kosztach wycięcia. Są osoby, które by wycięły  za niewielką 
opłatą . P.Starosta mówił, że byłaby zgoda na wycięcie, tylko chodziło o to, by były 
one sfrezowane  poniżej poziomu dywanika i na tym się temat skończył. Jeżeli 
Starostwo zarobiło na Gminie Baborów przez to, że otrzymało opłaty za topole, to 
może  część tych środków przeznaczyłoby na wycinkę jesionów.

Starosta Powiatu – to byłoby tylko na część kosztów związanych z  wycinką 
jesionów. Przede wszystkim muszę sprawdzić, kto udzielił Pani takiej informacji, bo 
od tego trzeba zacząć. 
Zgodnie z prawem musi być przetarg na wycięcie i sprzedaż.

Radny B.Kanas – jednak warto pokusić się, aby coś z tym zrobić. 

Radny F.Wierzbicki – zwracają się do mnie mieszkańcy z uwagami dot. ograniczenia 
prędkości do 40 km/h w Baborowie . Uważają, że na głównych ulicach powinno być 
takie ograniczenie,  ale na pozostałych co najmniej 50 km/h

Starosta Powiatu - znaki były stawiane na wniosek mieszkańców i teraz można 
znowu na wniosek mieszkańców wystąpić o zmianę.
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Radny B.Kanas – należy zgłosić wniosek i Rada Miejska wystąpi z takim wnioskiem

W dalszej części przedstawiciel Firmy FENIX- właściciela terenów i obiektów po 
Cukrowni Baborów P.Ryszard Pisak  przedstawił ofertę zagospodarowania budynku 
byłego hotelu cukrowniczego i budynku biurowego. Poinformował, że planowane jest 
utworzenie Domu Seniora oraz lokali mieszkalnych. Jednocześnie zapytał jakie ulgi 
są oferowane przez Gminę w ramach posiadanego certyfikatu Gmina Przyjazna Dla 
Inwestora.
P.Pisak poinformował, że: Firma FENIX działa od 1989r., zarejestrowana jest we 
Wrocławiu. Prowadzi działalność produkcyjną, 95 % przychodów firmy stanowi 
produkcja. Znalazła się na terenie Gminy Baborów ze zbiegu okoliczności. Są różne 
opinie na temat firmy, że cukrownię rozbieramy, wywozimy i nic nie robimy. Niedługo 
minie dwa lata jak jesteśmy tutaj. Po części to się zgadza. Teren trzeba 
uporządkować pod inwestycje. Firma nie była zainteresowana inwestowaniem. Jest 
w ścisłym kontakcie z P.Burmistrzem, który również próbował  znaleźć inwestora na 
ten teren, ale jest ciężko z tym. Teren jest specyficzny, jakości dróg nie zmieni się z 
dnia na dzień. Każdy, kto popatrzy na sieć dróg rezygnuje. W związku z tym 
postanowiono coś zrobić, bo nie można dopuścić do tego, żeby to co można 
wykorzystać. Podjęto wstępne działania, w kierunku wykonania koncepcji dot. byłego 
hotelu cukrowniczego. Planuje się dobudowę klatki schodowej z windą, zmianę całej 
elewacja, części balkonowej. W związku z tym, że trudno liczyć na rozwój turystyki 
chciano by  adoptować na dom seniora. Z rozeznania rynku wynika, że jest 
zapotrzebowanie na tego typu obiekty. Koszt przewidziany na realizację to 6 mln zl. 
Inwestowanie takiej kwoty wiąże się z pytaniem, czy jest sens, czy nie lepiej gdzie 
indziej. Jest duże ryzyko, że to wszystko wypali. Analizując wykorzystanie w  70 % w 
ciągu roku, to zwrot nakładu nastąpi w ciągu 12 lat. Jest to inwestycja 
długoterminowa. Gmina Baborów posiada certyfikat Gmina Atrakcyja Dla Inwestora -
co się za tym kryje. Jest uchwała uchylająca ulgi dla osób tworzących miejsca pracy. 
Na czym ma polegać ta przyjazna Gmina

Radny M.Hończak – docelowo ile przewiduje się miejsc pracy

P.Pisak – przy pełnym obłożeniu tj.82 osobach minimalne zatrudnienie to 20 osób 
personelu , 8 osób to obsługa kuchni, do tego administracja i pracownicy techniczni. 
Średnio 35 osób. Prowadzimy działalność w trzech województwach :opolskim, 
dolnośląskim, zachodnio-pomorskim. Mamy tam zakłady produkcyjne w 14 gminach. 
Wszędzie spotykamy się z podejściem takim, że nawet na dzień rozpoczęcia 
inwestycji nie ma możliwości pomocy,  to takie uchwały są podejmowane. Nie 
ukrywam, że tego byśmy też oczekiwali od Państwa. Nie chciałbym być postrzegany 
jako jakiś natręt lepiej wiedzący od Państwa, co można,  a czego nie.
Głównie chodzi o podatki od nieruchomości i zwolnienia w przypadku miejsc pracy. 
Biorąc pod uwagę ostatnią uchwałę o zwolnieniach tj. 70 zł. pomnożone przez 30 
osób w stosunku do inwestowanych 6 mln zł to taka niewielka pomoc. Odnośnie 
podatku od nieruchomości w tej chwili płacimy 136 tys zł. rocznie. W wielu 
przypadkach mamy zwolnienie na 5 lat w wysokości 50 % . Można powiedzieć, że 
dużo. Ktoś może powiedzieć, że mają 6 mln na inwestycje, a chcą żeby obniżyć 
połowę podatku, ale proszę policzyć drugą stronę. Jeżeli damy pracę 30 osobom, 
tworzy się infrastruktura, 80 osobom trzeba dać coś do jedzenia, co najmniej 40 osób 
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wyjdzie codziennie  do miasta  po jakieś zakupy. Gmina traci w podatku, ale zyska w 
inny sposób.
Teren Cukrowni to 19 ha, bo kilka działek zostało już sprzedanych. Mamy plany 
odnośnie budynku biurowego. Jeżeli zrealizujemy tę inwestycję to zajmiemy się 
budynkiem biurowym. Budynek administracyjny będzie adoptowany na budynek 
mieszkalny, powstanie 12 mieszkań. Jeżeli po roku działalności zorientujemy się, że 
jest zapotrzebowanie na miejsca w Domu Seniora to będziemy tworzyć nowe 
miejsca czyli 30 nowych miejsc. Przy tej liczbie pensjonariuszy też trzeba coś 
zorganizować.
Jest tam zbiornik, chcemy to uporządkować, wpuścić rybki, zrobić mały park, 
stworzyć obszary zieleni itp. Jest jeszcze 7 ha i myślimy o ogrodzeniu tego 
i puszczeniu paru zwierząt. W budynku hotelowym tak gdzie była stołówka są 
zaprojektowane dwa pomieszczenia . To większe będzie mogło być wykorzystywane 
na przyjęcia, imprezy rodzinne itp. a w tym czasie będzie funkcjonowała druga część.

Burmistrz Gminy – dobrze, że ta oferta została dzisiaj przedstawiona, bo w ostatniej 
mojej rozmowie  z P.Wesołowskim były z jego strony inne pomysły. Np był pomysł 
spalania odpadów, co musiało z mojej strony zaowocować dosyć dużą niechęcią, bo 
teren jest zlokalizowany od nawietrznej strony i nie chciałbym, żeby w Baborowie 
pachniało spalanymi odpadami bądź utylizowanymi w inny sposób.
Jaki jest zapach wiem, bo w takiej przetwórni byłem.
Rzeczywiście  była uchwała, która dawała ulgę w zamian za miejsca pracy mam 
nadzieje, że w najbliższym czasie wróci . Pracuję nad całym systemem ulg 
podatkowych, które chcę przedstawić radnym, przy czym system ten w znacznym 
procencie opiera się jednak na tworzonych miejscach pracy. Jednak na początek 
dużo większe ulgi niż te 70 zł.
Jednak, żeby decyzje o ulgach podatkowych zostały wprowadzone to  muszę 
widzieć, że coś w temacie się dzieje. Projekt to tylko pierwszy krok. Myślę, że radni w 
części moje zdanie podzielą. Informacja o tym, że ma być to adoptowane na Dom 
Seniora przewijała się od jakiegoś czasu, ale nie była to informacja pewna. Teraz coś 
w temacie zaczyna się dziać i są konkrety w formie dokumentów, to też spróbuję 
znaleźć trochę czasu żeby popracować nad system ulg i zwolnień . Z wielką uwagą 
będziemy czekać na rozwój wydarzeń, a system zwolnień zostanie opracowany w 
ciągu dwóch miesięcy. Jest to poważna sprawa.
P.Wesołowski wnioskował o przekwalifikowanie części gruntów na grunty 
mieszkaniowe, bo intensywnie poszukiwany jest inwestor i dlatego też remontowana 
jest m.in. ul. Powstańców.

Dyr. GZOKiS – jaki Państwo przewidzieliście koszt utrzymania tego ośrodka, bo 
jakieś założenia na pewno zostały przyjęte.

P.Pisak –  nie wiem dokładnie, bo nie ja robiłem analizę ekonomiczną , poza tym do 
ujawnienia tych informacji właściciel mnie nie upoważnił.

Radny B.Kanas – bardzo wiarygodnie została przedstawiona oferta i jest zasadna, 
ale podzielam Pana zdanie, że jest to inwestycja niepewna.Żeby zwiększyć szanse 
na to, żeby firmie się powiodło proponuję, żeby w tym kompleksie powstało 
kąpielisko na które jest zapotrzebowanie również mieszkańców Baborowa. Będę 
wspierał te założenia, bo nie ma innej alternatywy.
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Radny K.Dolipski – co konkretnie robicie?

P.Pisak – mamy zakład w Małej Soli produkujący oprzyrządowanie do elektrowni 
wodnych , budujemy elektrownie wodne, eksploatujemy 11 elektrowni . Podstawą 
naszej działalności jest produkcja energii i turbin wodnych na potrzeby elektrowni 
wodnych. W tej chwili jesteśmy na takim poziomie finansowym, że niejako możemy 
sobie pozwolić na pewne ryzyko. Nie jesteśmy uzależnieni od banku, nie musimy się 
starać o kredyty. Jeżeli zapadnie decyzja,  to w sierpniu, wrześniu ruszamy . Pomysł 
z basenem wezmę pod uwagę. 
Podchodzimy poważnie do sprawy, nie robilibyśmy papierów po to aby mieć.

Burmistrz Gminy  - ja nie podważam Waszych zamiarów . Jestem otwarty i GADI na 
pewno pomoże, a nie zaszkodzi, zwłaszcza, że Gmina przystąpiła do kontynuacji 
tego programu. 

P.Pisak – my cukrownię odkupiliśmy od innej firmy, która podobno składała 
deklaracje restrukturyzacji, tworzenia nowych zakładów. Nam o tych deklaracjach nic 
nie wiadomo. W wyniku pewnych rozliczeń finansowych uznaliśmy za właściwe, że 
ten teren kupiliśmy. Nie znaleźliśmy się na tym terenie, bo on jest atrakcyjny i 
chcemy tu inwestować, a przypadek sprawił, że tak się stało.

Radny B.Kanas – gdyby nic się nie udało tu zrobić, jaki los czeka ten teren.

P.Pisak – jest możliwe to, że nie będzie tych miejsc pracy. Jeżeli włożymy pieniądze 
w remont, to dołożymy jeszcze parę złotych i po drobnych przeróbkach adoptujemy 
to na mieszkania. Rozbiórka w żadnym wypadku, bo szkoda budynku.

Dyr. GZOKiS – prosiłabym, abyście się Państwo zastanowili nad monitoringiem w 
Baborowie. Obecnie nasz park, a głównie amfiteatr i jego otoczenie są już w 50 % 
zniszczone. Poczekamy jeszcze pół roku i będzie 100%. Kontakty z policją, ich 
nadzór jest niewystarczający, bo niemożliwością jest mieszkać w parku. Porysowane 
są nowe drzwi od toalet, zniszczona scena, połamane ławki. W tym roku festynu w 
parku nie będzie, bo koszt naprawy tego wszystkiego nie daje żadnej gwarancji. 
Dlatego monitoring w parku jak i w Rynku przyniósłby zadawalające efekty.

P.E.Kielska przytoczyła treść odpowiedzi na pismo Burmistrza Gminy ( zał. nr 11 do 
protokołu) 

Burmistrz Gminy – nie będę się ustosunkowywał do pisma, ponieważ tylko słuchając 
wyłapałem co najmniej jedno kłamstwo . Dostanę pismo i wówczas ustosunkuję się 
we właściwy sposób.
Polecenie czasowego nie wydatkowania środków wydałem w obecności 
P.Czekańskiej w trakcie spotkania i kilkakrotnie w czasie rozmowy telefonicznej kilka 
dni później. Powiedziałem: ”proszę na razie nie wydatkowywać tych środków” 
Czy w tej chwili P.Kielska jest dyrektorem szkoły, czy mieszkańcem Baborowa, czy 
jest w pracy, czy na zwolnieniu lekarskim, bo sądząc z zabranego głosu jest  w tej 
chwili dyrektorem szkoły. Informuję, że zwróciłem się do ZUS-u o opinię w sprawie, 
czy przebywając na zwolnieniu chorobowym można pełnić swoje obowiązki i 
świadczyć pracę. Odpowiedzi jeszcze nie dostałem.
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P.E.Kielska – w tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim, z tego co mi wiadomo 
wciąż jestem dyrektorem szkoły.

Burmistrz Gminy – tak, ale na zwolnieniu lekarskim

P.E.Kielska – jestem na zwolnieniu lekarskim, gdzie jest napisane, że mogę chodzić . 
W związku z pismem byłam przebadana cztery dni temu i pan doktor stwierdził, że 
należy mi się zwolnienie lekarskie. Obecnie jest godz. 18:00 i nie ma tutaj żadnego 
świadczenia pracy. Jeżeli Pan mi zechce odebrać wynagrodzenie za dzisiejszy dzień 
proszę bardzo.

Radny B.Kanas – ten konflikt spowoduje, że obie strony spotkają się w sądzie i niech 
tam zapadają decyzje. Na ostatniej sesji zgłosiłem wniosek, by Przew. RM podjął się 
mediacji w sprawie zablokowanych środków . Proszę powiedzieć, co w tej sprawie 
zostało zrobione.

Burmistrz Gminy – ustawa o samorządzie gminnym i statut gminy określa dokładnie 
kompetencje zarówno radnych jak i Burmistrza. Wniosek wykracza daleko poza 
kompetencje rady. Nie sądzę, aby radni np. przegłosowaliby wniosek o to, by ustalić 
mediatora miedzy Burmistrzem, a Kierownikiem GZG itp. bo po co. Kodeks pracy 
jasno określa kompetencje zwierzchnika, pracodawcy i prawa i obowiązki pracownika 
i tu niepotrzebny jest żaden mediator. Równie dobrze mogliście podjąć wniosek, aby 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych wykonywali polecenia Burmistrza. Byłby 
równie nieznaczący w prawie, bo nie rodzi żadnych skutków, a może byłby bardziej 
potrzebny, bo w ustawie jest napisane o podległości służbowej Dyrektora gminnej 
jednostki organizacyjnej, a szkołą jest taką jednostką. Komentować zachowania 
Dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej nie zamierzam, myślę, że każdy z 
Państwa po ostatniej sesji ma wyrobione na ten temat zdanie. Moim obowiązkiem 
jest w sposób właściwy gospodarzyć mieniem gminnym, nadzorować gospodarkę 
finansową jednostek podległych i te zadania, jak potrafię najlepiej, będę wykonywał.

Radny B.Kanas – ja wiem, że Pan ma rację, ale sytuacja, która trwa :jeżeli Pan 
zarzuca Dyrektorowi Szkoły kłamstwo, Dyrektor Szkoły zarzuca Panu kłamstwo, to ja 
jako radny chciałbym wiedzieć, żeby w najbliższych rozmowach był ktoś, kto mnie 
jako radnego poinformuje, co ustalono w rozmowie. Prośba o mediacje nie dotyczyła 
zmuszania Pana do czegokolwiek, wręcz w ludzki sposób unormowania sytuacji . 
Taka była potrzeba na poprzedniej sesji.Naszym moralnym obowiązkiem było i jest 
nadal uspokoić relacje na linii oświata gminna a Burmistrz Gminy Baborów. Tylko taki 
cel przyświecał temu wnioskowi. Prosimy Pana nie kontynuujmy tego, czy to nam 
jest potrzebne. Mówiłem, że wbił Pan sobie „samobója” i to tak się skończy.

Burmistrz Gminy – ten „samobój” zaowocował dzisiaj tym, że będziemy remontować 
ul.Krakowską. Dlaczego swoje bardzo słuszne apele kieruje Pan  pod moim 
adresem, dlaczego nie mówi Pan tego do P.Dyrektor Kielskiej.
P.Kielska jest od pewnego czasu na zwolnieniu chorobowym, proszę zapytać 
nauczycieli Zespołu Szkół jak zmieniła się atmosfera pracy w szkole. P.Czekańską 
jak zmieniła się współpraca ze szkołą, mnie jak współpracuje się z zastępcami 
P.Dyrektor Kielskiej. Jest cisza, spokój, jeżeli dyskutujemy, to o merytorycznych 
sprawach, jesteśmy w przededniu ustalenia ostatecznych ustaleń w sprawie punku 
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wydawania posiłków dla dzieci. Spotykam się z dyrektorami, byłem na radzie 
pedagogicznej zaproszony przez Panie Dyrektorki. Złożyłem deklarację, że jeżeli 
będę zapraszany,to w miarę możliwości będę w nich uczestniczył, bo mogę wtedy 
bezpośrednio odpowiedzieć na zadane pytania. Jestem człowiekiem otwartym na 
współpracę, dyskusję, argumenty. Bardzo ważnym w tej sprawie aspektem jest to, że 
siedząc wieczorem i odpisując na bzdurne pisma ja nie mam czasu na zastanawianie 
się skąd jeszcze pozyskać dla Gminy pieniądze, a może te działania mają do tego 
prowadzić, do zniechęcenia mnie. Jeżeli jestem aż tak złym Burmistrzem, to należy 
się zastanowić nad zmianą.

Radny L.Górski – zgadzam się z Burmistrzem odnośnie ulg dla inwestorów i 
popieram jego ostrożność w podejmowaniu decyzji. 
- wniosek o mediacje- gdybym miał jeszcze raz głosować to głosowałbym na tak.
Wniosek został zgłoszony w trosce o gminną oświatę. Nie chodziło o odbieranie 
Panu Burmistrzowi kompetencji.

Dyr. GZOKiS – są jeszcze inne jednostki organizacyjne. Czasami dyskusje z 
Burmistrzem są burzliwe, ale wychodzimy osiągając  jakiś kompromis. Chodzi o to by 
podwładny znał w pewnym stopniu swoje miejsce w szeregu. 

P.E.Kielska – te pieniądze z PFRONU-u przegrały z drogą. Czy ja walczyłam o 
pieniądze, aby kupić do pokoju nauczycielskiego dywan, fotele itp.? Chciałam, żeby 
zakupić sprzęt i wyposażenie potrzebne do realizowania reformy programowej, która 
wchodzi od 1 września. Blokada do 30 września, czyli już w trakcie roku szkolnego 
oznaczała, że w ogóle tych pieniędzy nie będzie. Dlaczego jednemu dyrektorowi 
daruje się stratę 305 tys zł.? Gdyby w szkole stracono 300 zł to by mnie dawno w tej 
szkole nie było. Więc jakie jest równe traktowanie. Dlaczego tylko mi zablokowano 
budżet, a nie zablokowano innym jednostkom, które mają pieniądze na PFRON i nie 
będą wydatkowane. Dbam i chce dbać o szkołę. Jako dyrektor decyduję o wielu 
sprawach nie wicedyrektorki, bo one nie muszą decydować i nie muszą się narażać. 
To nie wicedyrektorki były przy rozmowach z P.Burmistrzem o tych pieniądzach, to 
nie wicedyrektorki usłyszały o deklaracjach w sprawie j.niemieckiego i innych 
rzeczach. I tak będę mówiła nawet będąc nauczycielką.

Radny J.Ronczka – co by się stało gdyby te środki trzeba było odprowadzić na 
PFRON, czy miała Pani jakieś plany, aby zdobyć pieniądze na pomoce itd.

P.E.Kielska – tak zwróciłabym się do Burmistrza o zwiększenie budżetu.

Radny J.Ronczka – to może tą stroną pójść.

P.E.Kielska – ale ja mam pieniądze w budżecie i swoim zarządzeniem mogłam je 
przenieść. Ja nie zrobiłam nic wbrew prawu.

Radny J.Ronczka – czy akurat taka kwota jest potrzebna

P.E.Kielska – ja mam dokładne wyliczenia rzeczy, które planowałam kupić. Wiem, że 
jak się usłyszy 70 tys zł to wydaje się ogromną kwotą, ale to są takie koszty. Jeżeli ja 
na pomoce mogłam co roku wydawać 2-3 tys zł., dawno nie robiło się większych 
zakupów . Zapraszam do szkoły zobaczcie jakie są książki w bibliotece.
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Burmistrz Gminy – dalsza dyskusja na ten temat nie ma sensu i apeluje o 
zakończenie dyskusji. W tej chwili dyskusja jest bezprzedmiotowa. Pieniądze zostały 
zdjęte uchwałą RM, natomiast podtrzymuje to wielokrotnie deklarowałem : jestem 
otwarty na wszelkie dyskusje, wnioski, ale żeby ze mną dyskutować trzeba po prostu 
do mnie przyjść.
Deklaruję, że tego co niezbędne szkole nie zabraknie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący J.Jasion zamknął o 
godz.19:00 XXVII sesję RM

Protokółowała:M.Woźniak
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