
Protokół  Nr XXVIII/09
sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej  17 czerwca 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

 Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godz. 10:00 otworzył XXVIII 
sesję  Rady Miejskiej i po powitaniu radnych, gości  oświadczył , iż zgodnie z listą obecności 
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji.

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

Przew. RM przedstawił porządek obrad przesłany wcześniej radnym i zapytał czy są 
propozycje jego zmian.
Burmistrz Gminy zawnioskował o  wprowadzenie  w pkt 3
- ppkt  d - podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
- ppkt  e - podjecie uchwały w sprawie  zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda 
Śląska dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpitala Miejskiego  w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2
- ppkt  f – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Wrona na 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Radni jednogłośnie przyjęli wyżej zaproponowane zmiany.

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

a) przyznania stypendiów uczniom
b) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baborów środków 
    stanowiących fundusz sołecki
c)  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009r.
d)  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
e)  zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda  
    Śląska dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
    Zdrowotnej Szpitala Miejskiego  w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2
 f ) rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Wrona na 

          Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
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. Wyrażenie opinii na temat oddania w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w 
      budynku przy ul.Raciborskiej 34/4 w Baborowie 
7. Zapytania, wolne wnioski
8. 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. 3 czerwca 2009r.

Ad 3.
a) podjecie uchwały w sprawie przyznania stypendiów uczniom ( projekt druk nr 
200/09)

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Jadwiga 
Kowalczykowska  przedstawiła opinię Komisji w sprawie przyznania stypendiów dla 
uczniów wypracowana na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2009r.( stanowi ona zał. nr 4 do 
niniejszego protokołu) 

Przew. RM poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXVIII-197/09 w sprawie” przyznania 
stypendiów dla uczniów  - stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
b) podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy 
Baborów środków stanowiących fundusz sołecki ( projekt druk nr 198/09)

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Przew. RM poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXVIII-198/09 w sprawie” wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baborów środków stanowiących fundusz sołecki   - 
stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.3
c) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 
2009r. ( projekt druk nr 199/09)

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka przedstawiła propozycje zmian do budżetu Gminy 
Baborów, które zawarte są w uzasadnieniu do uchwały.

Radny J.Jasion – na komisji mówiono o przeniesieniu przedszkola z Rakowa do 
Tłustomostów i będą potrzebne środki na adaptację, a w zmianach ich nie ma.

Burmistrz Gminy – po przeprowadzeniu analizy dotychczasowej realizacji budżetu 
Przedszkola w Baborowie doszliśmy do wniosku, że środki którymi jeszcze dysponuje 
pozwalają na przeprowadzenie niezbędnych prac . Jeżeli we wrześniu, październiku zabraknie 
środków wtedy będziemy ewentualnie  przesuwać.

Radny K.Dolipski – pytanie do P.Skarbnik- ściągamy zadanie pn. zakończenie budowy 
kanalizacji sanitarnej  w mieście Baborów i przesuwamy go do realizacji na 2010 r. 
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i w związku z tym wykorzystujemy środki, które stanowiły udział Gminy w realizacji tego 
zadania w wysokości 75 tys zł. Sumując zaproponowane wydatki z tych środków 
otrzymujemy kwotę 137.100  zł. Skąd te dodatkowe środki.

Skarbnik Gminy – ta kwota uzupełniona jest z wolnych  środków

Radny K.Dolipski – z czego wynika tak duża kwota na zwiększenie kosztów dowozu tj.75 tys 
zł. w okresie wrzesień-grudzień . W tym roku koszty tego dowozu zostały zwiększone o  13 
% w stosunku do wykonania za rok ubiegły. Czym to jest spowodowane?
- na etapie szacowania inwestycji pn. Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Krakowskiej nie 
uwzględniono kwoty 20 tys zł wynikającej z wniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego. Czy 
to zwykłe przeoczenie czy niedopatrzenie. Czy nie można wystąpić do Starostwa 
Powiatowego o zwolnienie z tej opłaty.

Dyr.GZOKiS – B.Czekańska – w tym roku w ogóle nie wzrosły koszty dowozów dla Budżetu 
Gminy pod kątem podpisanej umowy, bo cały czas jesteśmy poniżej podpisanej umowy. 
Został podpisany kolejny aneks, też poniżej podpisanej umowy trzy lata temu z uwagi na 
wzrost  kosztów eksploatacji przewoźnika.
Koszty ogłoszonego przetargu są tak duże – jest to tylko asekuracyjnie , dlatego, że 
w momencie projektowania budżetu nie braliśmy jeszcze pod uwagę sposobu ogłoszenia tego 
przetargu, sądziliśmy, że ogłosimy na bilety miesięczne jak to było w tej chwili realizowane. 
Po konsultacji z P.Radcą Prawnym doszliśmy do wniosku, że budżecie powinna być 
zabezpieczona kwota na podstawie ceny za1 km. Ponieważ nie będzie w lipcu, sierpniu sesji, 
a w momencie podpisywania umowy z nowym przewoźnikiem musi być zabezpieczona suma 
w budżecie, żeby tę umowę można było podpisać. Podejrzewam, że będzie to niższa suma, 
ale taka musi być zabezpieczona w budżecie. 

Burmistrz Gminy – zadanie na ul. Krakowskiej – rzecz dzieje się bardzo szybko, kosztorys na 
wykonanie zadania otrzymałem dopiero wczoraj, ponieważ zadanie w budżecie planowane 
nie było, pojawiło się bardzo niedawno. Wykonawca kosztorysu policzył prace budowlane 
niezbędne do przeprowadzenia nie biorąc pod uwagę kosztów zajęcia pasa drogowego i nie 
oceniałbym tego w kategoriach niedopatrzenia. Rozmawiałem ze Starostą w sprawie 
zwolnienia, ale prawdopodobnie nie wchodzi w rachubę, chociaż będzie przez Starostę 
konsultowana z radcą prawnym, bo opłaty za zajęcie pasa wynikają z uchwały Rady Powiatu, 
dlatego nie sądzę, aby takie zwolnienie udało się uzyskać.
Nie wykluczone, że na wymianę wodociągu w ul. Krakowskiej pojawią się dodatkowe koszty, 
wszystkiego przewidzieć się do końca nie da. Jest to zadanie realizowane w biegu i nikt 
niczego zagwarantować nie może.

Przew. RM poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXVIII-199/09 w sprawie” wprowadzenia 
zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009r.   - stanowi ona zał. nr 7 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3
d) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( projekt 
druk nr 203/09)
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Projekt dotyczy sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 pry 
ul.Dąbrowszczaków 35 A położonego w Baborowie wraz z udziałem w gruncie działki nr 
1408/9 o powierzchni 0,0473 ha 
Decyzją Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jest, aby przeznaczyć tę nieruchomość 
do sprzedaży w formie przetargowej(opinia Komisji- pozytywna )

Radny B.Kanas – w  interesie radnych i nas wszystkich jest, aby jak najszybciej sprzedać 
ludziom wszystko to, co jest możliwe i od dzisiaj będę głosował za każdym sprzedaniem 
lokalu czy innego obiektu, które ciąży na garnuszku gminy i niewielkie korzyści wpływają do 
budżetu. Należy zrobić wszystko i zachęcić do wykupu mieszkań.

Przew. RM poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXVIII-200/09 w sprawie” przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży”  - stanowi ona zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 3 
d) podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda 
Śląska dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpitala Miejskiego  w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2( projekt druk nr 201)

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

Przew. RM poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 

głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXVIII-201/09 w sprawie” zaopiniowania 
projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska dotyczącej likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego  w Rudzie Śląskiej z siedzibą 
przy ul.Lipa 2”  - stanowi ona zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad 3
e) podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana Andrzeja Wrona na 
    Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej( projekt druk nr 202/09)

Przew. Komisji Rewizyjnej Mieczysław Hończak przedstawił projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem.

Przew. RM poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 9 głosami „za” przy 2 głosie „przeciw” i 

2 głosach „wstrzymujących ” podjęła uchwałę nr XXVIII-202/09 w sprawie” 
rozpatrzenia skargi  Pana Andrzeja Wrona na Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej ”  - stanowi ona zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący ogłosił przerwę.
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Ad 4.
Przew. RM – nie  byłem i nie prowadziłem obrad poprzedniej sesji bo uległem w dniu sesji 
drobnemu wypadkowi i dlatego Pan Wiceprzewodniczący prowadził obrady sesji.
- uczestniczyłem w wizycie partnerskiej w Gminie  Teublitz.
- pełniłem dyżur
- mam prośbę, abyśmy jako radni jesteśmy zobligowani do tego aby mieszkańcom pomagać, 
ale nie wchodźmy za głęboko w sprawy rodzinne. Nie wchodźmy w kompetencje instytucji 
do tego powołanych.
- wpłynęło pismo P.Elżbiety Kielskiej dot. rezygnacji z funkcji Dyrektora Zespołu Szkół 
w Baborowie z dniem 1 września 2009r.
- wpłynęło pismo P.Brygidy Bunczek  ( zał. nr 11 do protokołu)

Radny C.Wanat – jak wygląda z punktu widzenia Gminy ta sytuacja?

Burmistrz Gminy – Państwo Bunczkowie mieszkali w budynku hotelu cukrowniczego.
Z działań podjętych przez poprzednich właścicieli sprawa skończyła się w sądzie . Być może 
chodziło o nie ponoszenie opłat czynszowych . W każdym razie P.Bunczek została z hotelu 
eksmitowana . Gmina w wyroku sadowym otrzymała klauzuję, że ma zapewnić lokal 
socjalny. Taki lokal został przygotowany i przeznaczony dla P.Bunczek, ale P.Bunczek z 
wielkim oburzeniem z lokalu socjalnego zrezygnowała. W tym momencie uważam, że na tym 
kończy się rola Gminy, jako zobowiązanego do zapewnienia innego lokalu, ponieważ 
P.Bunczek jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego na ul.Polnej, bo 
potencjalnych spadkobierców jest kilkoro. Należy rozważyć, czy Gmina jest zobowiązana do 
zapewnienia lokalu. P.Bunczek była u mnie kilkakrotnie, rozmowy były bardzo żywiołowe, 
za wyjątkiem tej, gdzie powiedziałem, że może złożyć wniosek o przydział mieszkania do 
remontu. Jeżeli złożyła, to będzie rozpatrzone na Komisji Mieszkaniowej. Na przydział lokalu 
kwaterunkowego rodzina ta się nie kwalifikuje z racji zbyt wysokich dochodów, ponieważ 
pracują na zachodzie.

Przew. RM – trzeba się nad problemem zastanowić, rozważyć i wybrać najbardziej optymalne 
rozwiązanie. Jednak takie, aby nie spotkać się z tym, że w przypadku, kiedy jest problem 
zwraca się do Rady i ona w tym momencie daje wszystko na tacy.

Radny B.Kanas – czy w związku z tym  w Gminie Baborów są osoby bezdomne?

Burmistrz Gminy – przypadek tej rodziny potwierdzałby fakt, że są, ale czy tę rodzinę można 
zaklasyfikować jako rodzinę bezdomną i podjąć działania z przepisów ustawy o bezdomności 
– nie wiem, bo formalnie mogą być współwłaścicielami budynku.

Radny M.Hończak – gdzie ta rodzina jest zameldowana?

Burmistrz Gminy – są zameldowani w hotelu 

Przew. RM – procedura po wyroku sądu nie została wszczęta i dlatego jako miejsce 
zamieszkania posiadają takie zameldowanie.

Ad 6.
Sprawozdanie Burmistrza w okresie miedzysesyjnym zostało przekazane radnym w formie 
pisemnej i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
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Radny F.Wierzbicki – proszę o odniesienie się do pkt 5

Burmistrz Gminy – Gmina Krnów, Powiat Głubczycki i Prudnicki realizują wspólny program 
w ramach współpracy trans-granicznej Polska-Czechy polegający na promocji Powiatów . 
Efektem będzie elektroniczna baza dla wszystkich rzeczy związanych z turystyką. Gmina 
Baborów jest tylko cząstką tego projektu . Jeżeli będzie to dla nas generować jakiś koszt, to 
będzie to koszt w granicach 1000-1500 zł., bo oprócz tego, że wszystko co wiąże się na 
terenie Gminy z turystyką zostanie umieszczone, to jeszcze będzie określona ilość 
wydawnictw, folderów itp. jakie Gmina posiada  

Radny M.Hończak – proszę o rozwiniecie pkt 13

Burmistrz Gminy – jak wiadomo Gmina Baborów otrzymała certyfikat Gmina Atrakcyjna dla 
Inwestora i ten program jest kontynuacją tego programu . Profesjonalna Obsługa Inwestora 
jest to program, który nie generuje dla Gminy kosztów uczestnictwa . Dwóch pracowników 
uczestniczy w programie i jest przygotowanych, aby móc obsłużyć potencjalnego inwestora . 
Również w ramach tego programu przewidziano dwa zjazdy szkoleniowe dla kadry 
kierowniczej. 

Radny M.Hończak – P.Pisak pytał czy są prowadzone prace odnośnie ulg dla inwestora itp.

Burmistrz Gminy – moje stanowisko jest bardzo jasne w tym temacie, żeby dać muszę 
widzieć. Pracuję nad systemem, a w ostatnim czasie z uwagi na mnóstwo pracy związanej 
z inwestycjami nie miałem czasu. Propozycje systemu zwolnień ulg podatkowych 
przedstawię Państwu na następnej sesji. Mogę przychylnym okiem  wtedy, gdy widzę, że coś 
zaczyna się dziać, że inwestor przyszedł, zaczyna działania, wtedy możemy rozmawiać. 
Niemal wszystkie ulgi są za utworzenie miejsc pracy. 

Radny B.Kanas – 4 czerwca był Burmistrz na zebraniu z mieszkańcami Szczytów, jakie 
oczekiwania, problemy mają mieszkańcy do radnych.

Burmistrz Gminy – zostałem zaproszony na zebranie w sprawie remontu drogi przez 
miejscowość Szczyty. W związku z tym, że ta inwestycja  pojawiła się dosyć nagle 
mieszkańcy mieli również wiele wątpliwości jak będzie wyglądała  droga po remoncie.
Spotkałem się z czymś, co znowu mnie bardzo zadziwiło . Podobne nastawienie jak 
mieszkańców ul.Powstańców i Moniuszki . Zamiast się cieszyć, że będzie piękny, gładki 
asfalt, sprawny układ odwodnienia drogi to obawy w rodzaju: co będzie z objazdami jak będą 
żniwa itd. Jest oczywiste, że pewnych uciążliwości przy tego typu pracach uniknąć się nie da, 
one być muszą. Część z tych wątpliwości rozwiałem. Doszły do mnie słuchy, że dlaczego 
Gmina nic nie robi w tej materii . Po co Gmina ma robić jak robi to ktoś za gminę i ponosi za 
to koszty. Jedną bolączką mieszkańców jest brak placu zabaw w Szczytach i myślę, że radni 
przychylą się, bo niejako obiecałem mieszkańcom, że postaramy się znaleźć środki na  taki 
plac zabaw, bo miejsce na to jest. Są to tacy sami mieszkańcy jak wszyscy w Gminie.

Radny L.Górski-  popieram Burmistrza w kwestii ulg podatkowych, cieszy mnie, że jest Pan 
merytoryczny w tych sprawach. 

Radny J.Jasion – proszę o rozszerzenie pkt 14 sprawozdania
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Burmistrz Gminy – na ostatniej komisji informowałem o przedsiębiorcach chcących otworzyć 
sklep w budynku świetlicy w Babicach. Z P.Czekańską i przedsiębiorcami byliśmy w 
Babicach . Wolne pomieszczenia nad świetlicą są . W związku z tym na koszt Gminy zostaną 
wymienione okna,  a reszta prac adaptacyjnych będzie po stronie przedsiębiorców.

Ad 6.
Rada Miejska pozytywnie (za-13, przeciw-0, wstrzymujących-0) zaopiniowała oddanie 
w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul.Raciborskiej 34/4
 w Baborowie P.Andrzejowi Kamińskiemu.
(Informacja  nt. lokalu stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu)

Ad 7.
Burmistrz Gminy – w dniu dzisiejszym wpłynęło do mnie pismo podpisane przez 
mieszkańców Tłustomostów zwracających się z prośbą o utworzenie w Tłustomostach 
oddziału zamiejscowego Publicznego Gminnego Przedszkola w Baborowie.W pismie jest 
napisane, że : na rok 2009/2010 w Tłustomostach jest 12 dzieci w wieku przedszkolnym . 
W placówce w Rakowie stanowią one zdecydowaną większość, z Rakowa jest 6-ro dzieci. 
W budynku szkolnym w Tłustomostach znajdują się pomieszczenia, które łatwo zaadoptować 
do potrzeb przedszkolnych.W szkole istnieje również punkt wydawania posiłków i dzieci 
mogłyby korzystać z obiadów. Mieszkańcy uważają, że z ekonomicznego punktu widzenia 
byłoby to korzystne rozwiązanie dla gminy.
Jest to kolejny argument do decyzji, którą musi podjąć dyrektor przedszkola, a której cześć 
podjęliście Państwo na wczorajszej komisji opiniując negatywnie zapotrzebowanie na środki 
finansowe, aby wyremontować oddział przedszkolny w Rakowie . Z bardzo wstępnej, 
szacunkowej oceny  remont w budynku przedszkola w Rakowie kosztował by ok.30 tys zł. 
aby po wakacjach mógł pełnić swoją rolę. Doszliście Państwo do wniosku, że choćby z racji 
wchodzącej reformy oświatowej, która w roku 2012 obowiązkowo skieruje 6-latki do szkoły , 
zamiast do przedszkola. W przeciągu kilku następnych lat nie będzie wystarczającej ilości 
dzieci, żeby taki oddział przedszkolny w Rakowie funkcjonował. Natomiast jako Gmina 
jesteśmy w dobrej sytuacji, że możemy każdemu dziecku w wieku przedszkolnym zapewnić 
miejsce w przedszkolu.

Radny J.Jasion – co z budynkiem, w którym teraz mieści się przedszkole?

Burmistrz Gminy – budynek jest własnością Gminy i Państwo jesteście władni, aby tym 
mieniem gospodarować. Do tej pory w naszej Gminie praktykowany był taki system, że 
zebranie wiejskie, bądź też społeczność lokalna wyrażała swoją opinię, co należy z mieniem 
położonym na terenie sołectwa robić. Myślę, że patrzenie w przyszłość i zdrowy rozsądek 
nakazywałyby, aby ten budynek spróbować sprzedać, natomiast środki finansowe pochodzące 
ze sprzedaży przeznaczyć na remont świetlicy wiejskiej w Rakowie, która wymaga 
gruntownego remontu. Byłyby to pieniądze na wkład własny do przygotowania wniosku. 

Radny M.Hończak – tam kilka lat temu był robiony częściowy remont

Burmistrz Gminy – w momencie, gdy runął dach baru „Rakowianka” w 1999r., budynek baru 
został wyremontowany, natomiast jakie prace budowlane były prowadzone przy budynku 
samej świetlicy nie wiem, natomiast budynek jest mieniem gminy i należy o niego zadbać
 i doprowadzić do należytego stanu.
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Radny J.Jasion- gdyby w przyszłości ta świetlica funkcjonowała, to czy tam nie będzie 
problemu parkingu.

Burmistrz Gminy – niedaleko przedszkola jest Gminna działka, na której można 
zorganizować parking dla kilkunastu samochodów. Natomiast mam nadzieję, że dojdzie do 
skutku remont drogi bocznej przy boisku .Planujemy złożyć wniosek w przyszłym roku do 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i nim są planowane miejsca 
parkingowe.

Radny J.Ronczka – do końca miesiąca Rada Sołecka Rakowa zbierze listę z podpisami 
mieszkańców i wyrazi swoją opinię na powyższy temat. Czekałem na rozwój sytuacji i mogę 
mieszkańcom przekazać, że radni zadeklarowali przekazanie środków ze sprzedaży na remont 
świetlicy.

Burmistrz Gminy – radni jeszcze nie wyrazili swojej opinii, co do tego sposobu 
zagospodarowania z ewentualnej sprzedaży budynku i jeżeli Rada Sołecka planuje zebrać 
pisemne opinie mieszkańców Rakowa, to chciałbym dziś prosić Państwa o wstępne 
zaopiniowanie, czy w przyszłości bylibyście za takim rozwiązaniem, aby ten budynek 
sprzedać, a środki przeznaczyć na remont świetlicy.

Radny B.Kanas – chciałbym uświadomić mieszkańcom Rakowa, że przed nimi otworzyła się 
wielka szansa pozyskania, remontu nowoczesnego obiektu kulturalnego, ale inicjatywa leży 
po ich stronie. Ze swojej strony deklaruję, że mój głos będzie za tym, aby pieniądze 
pozyskane ze sprzedaży pozostały do dyspozycji Rady Sołeckiej z przeznaczeniem na remont 
świetlicy.

Przew. RM – taką opinię radni wyrażali na Komisji Oświaty gdzie 9 głosów było za, ale aby 
zamknąć dyskusję w temacie kto z Państwa jest za pozytywną opinią, aby środki pozyskane 
z tytułu sprzedaży budynku przedszkolnego w Rakowie zostały wykorzystane na remont 
świetlicy w Rakowie.

W obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymujących” Rada Miejska wyraziła pozytywną opinię, aby w przyszłości 
pieniądze ze sprzedaży budynku po przedszkolu w Rakowie zostały wykorzystane na 
remont świetlicy w Rakowie.

Radna J.Kowalczykowska – stowarzyszenie „Miłośników Sułkowa” wygrało w konkursie 
„Pożyteczne wakacje 2009”. W związku z tym otrzymaliśmy 3 tys zł.z Fundacji 
Wspomagania Wsi. Jest to organizacja, która od kilku lat organizuje konkursy dla dzieci 
i młodzieży na wsi. Na 760 wniosków jakie wpłynęły do Warszawy pozytywnie oceniono 203 
wnioski. Wartość naszego projektu jest na 8 tys zł. W ramach otrzymanych środków będą 
organizowane półkolonie od 6 do 24.06. dla 20 dzieci w naszej świetlicy wiejskiej.

Radny C.Wanat – od kilku lat proszę o niewielką sumę na wymalowanie zaplecza świetlicy. 
Sala jest wykorzystywana, czyli zarabia na siebie. Co roku jest zapewnienie, a później nic
 z tego nie wychodzi.
Wakacje za pasem, dobrze, że przywieziono ziemie na plac zabaw, która ma służyć 
wyrównaniu terenu . Starsze dzieci pytają, kiedy będzie zrobione boisko do piłki siatkowej, 
które tam miało powstać.
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Burmistrz Gminy – przeznacza się tyle środków na świetlicę na ile Gminę stać, bardzo 
szanuję ludzi angażujących się w sprawy świetlicy . Obiecałem, że polakierujemy parkiet, 
zreperujemy stoły i to zrobimy . Czy będziemy w stanie pomalować zaplecze nie wiem. To, 
co było bardzo pilne będzie zrobione i mówienie, że nic z tego nie wychodzi jest mówieniem 
trochę na wyrost i sprawia mi wiele przykrości.
Odnośnie planu zabaw i boiska – musimy w jakiś sposób stopniować ważność problemów 
Dla mnie naczelnym problemem, który pracownicy musza dopilnować jest remont 
ul.Powstańców. Remont tej ulicy sprawia nam wiele problemów z racji zadawnionych 
nieprawidłowości, gdzie pracownik UM czasami 4 razy w ciągu dnia  musi być na tej ulicy , 
bo media położone są w innym miejscu niż pokazuje mapa itd. Drugim problemem jest 
bardzo niesprzyjająca w ostatnich dwóch miesiącach pogoda. Żeby prowadzić prace ziemne 
związane z przygotowaniem boiska do siatkówki musi być ziemia przyschnięta. Prace odbędą 
się w najbliższych dniach, tak szybko jak to możliwe z jednoczesnym betonowaniem 
siatkówki.

Dyr. GZOKiS – prośba do P.Wanata , wielu radnych, którzy mają problemy przychodzą do 
mnie i sprawy załatwiamy.

Radny C.Wanat – wydaje mi się, że tu też jest miejsce do rozwiązywania takich spraw

Radny F.Wierzbicki – jak obecnie wygląda sprawa energii odnawialnej , wiatraków.

Burmistrz Gminy – nie mam wiedzy, bo jest to działanie, które odbywa się poza Gminą . Są 
to działania prowadzone miedzy przedsiębiorcą,  a rolnikami. Od kilku tygodni 
przedsiębiorcy nie kontaktowali się ze mną , ale z nieoficjalnych informacji wiem, że 
wszystkie umowy, które przedsiębiorca chciał z rolnikami podpisać zostały podpisane.

Radny M.Hończak – otwieraliśmy wioskę internetową w Rakowie – jak to wygląda jeżeli 
chodzi o wykorzystanie, zainteresowanie 

Dyr. GZOKiS – sama jestem zaskoczona użytkowaniem tej sali, bo obłożenie jest bardzo 
duże, co świadczy o tym, że bardzo dobry był pomysł i wybór lokalizacji tej wioski 
internetowej. Nie ukrywam, że staram się o pozyskanie takiej samej wioski dla Suchej Psiny.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął XXVIII Sesję RM.

Protokółowała : M.Woźniak
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