
Protokół nr XXIX/09
sesji Rady Miejskiej Baborowa

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

Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 14:00 otworzył sesję 
i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy  12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 
osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

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

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

Burmistrz zaproponował zmianę do porządku w postaci zdjęcia pkt. 4 e tj. podjęcia uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek 
 i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
 motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz  szczegółowe 
zasady jego przyznawania i wypłacania, a wprowadzenie w to miejsce pkt. dot. podjęcia 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego.

Rada Miejska jednogłośnie( 15-za) przyjęła w/w punkt do realizacji w porządku obrad. 
W związku z powyższym porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad; 
2. Informacja  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Opolu  nt.  przestrzegania  zasad 

bezpieczeństwa podczas prac polowych 
3. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a)  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009r.
b) wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania z 
    zakresu administracji rządowej
c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny na ul.Powstańców 
89/2)
d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny na ul.Krakowskiej 
5/4)
e) wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego.
f) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
    położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów 
    komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  
    nieczystości ciekłych 
g) wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony
h) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów

5.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
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miedzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie  

miedzysesyjnym , w tym z realizacji uchwał Rady. 
7. Zapytania, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad

Ad 2.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym” przyjęła protokół z obrad poprzedniej  sesji tj. 17 czerwca  2009r.

Ad 3.
Starszy Specjalista Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu inż. Andrzej Ruczyński przedstawił 
prezentację audiowizualną, której celem był apel do rolników i osób pracujących w rolnictwie 
o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych i w 
gospodarstwie. 

Ad 4.
a) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009r.- projekt druk 
nr 210/09

Proponowane zmiany do budżetu ujęte są w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Skarbnik Gminy omówiła dodatkową zmianę nie ujętą w projekcie. Zmiana dotyczy zadania 
inwestycyjnego ujętego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pn. Modernizacja drogi 
bocznej w Rakowie . W planie były zabezpieczone środki na realizację tego zadania  na rok 
2010 w wysokości 350 tys zł., były to dane szacunkowe. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy 
kosztorys . W związku z tym, że zadanie jest przewidziane do zgłoszenia o dofinansowanie z 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych kwota kosztorysowa wynosi 650 tys zł.. 
Jeżeli chcemy złożyć wniosek musimy mieć je ujęte w załączniku Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego. Dlatego wprowadza się zmianę na 2010 rok w podziale na środki własne 350 
tys zł. oraz środki do pozyskania w wysokości 350 tys zł.. Jest to finansowanie w 50%.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały druk nr 
210/09.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z zaproponowaną 
dodatkowa zmianą.

Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 
głosów „przeciwnych” podjęła uchwałę nr XXIX-203/09 w sprawie wprowadzenia zmian do 
budżetu Gminy Baborów- stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Opolskiego 
wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej – projekt druk nr 204/09

Sekretarz omówił  w/w projekt uchwały.

2



Radni w materiałach otrzymali treść porozumienia, które dotyczy  sytuacji kryzysowej na 
rynku paliw. Wówczas Wojewoda ma obowiązek przygotowania planu rozdziału m.in. tzw. 
kartek na paliwo. W tym momencie Gmina na zasadzie porozumienia mogłaby w imieniu 
Wojewody wydawać takie upoważnienia do zakupu paliw.

Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów „przeciwnych” podjęła uchwałę nr XXIX-204/09 w sprawie wyrażenia zgody na 
przyjęcie od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej 
- stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
c) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – projekt 
druk nr 205/09

Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny na ul. Powstańców 89/2 dla dotychczasowego 
najemcy Józefa Bielaka.

Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów „przeciwnych” podjęła uchwałę nr XXIX-205/09 w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny na ul. Powstańców 89/2) - stanowi ona zał.  
nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
d) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży na ul. 
Krakowskiej 5/4 – projekt druk nr 211/09

Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały.

Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny na ul. Krakowskiej 5/4 dla dotychczasowego 
najemcy Mariusza Kulig

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów „przeciwnych” podjęła uchwałę nr XXIX-206/09 w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny na ul. Krakowskiej 5 /4) - stanowi ona zał.  
nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 5.
e) podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego 
projekt druk nr 212/09 
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Radna Sułkowa J.Kowalczykowska poinformowała m.in.: uchwała dotyczy ustawienia głazu 
z tablicą pamiątkową, która będzie poświęcona dr Feliksowi Steuerowi mieszkańcowi 
Sułkowa, który urodził się i pochodził z Sułkowa. Był on dialektologiem, badaczem języka 
śląskiego , twórcą tzw. ortografii Steuera. Chcąc upamiętnić jego zasługi Stowarzyszenie im. 
Miłośników Sułkowa wystąpiło do Rady Miejskiej z takim wnioskiem. Stowarzyszenie 
złożyło wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi i otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 
tys zł. z których m.in. to zostanie wykonane. Tablica będzie  ustawiona na placu przy 
przedszkolu.

Radny B.Kanas – czy ta kwota wystarczy na wszystkie działania czy budżet gminy będzie 
musiał wspomóc 

Radna J.Kowalczykowska – budżet gminy wspomoże nas w zmianie oświetlenia na sali, bo 
cała impreza odbędzie się na sali w świetlicy i pomalowaniu dużej sali świetlicy. Resztę prac 
Stowarzyszenie wykona we własnym zakresie.

Burmistrz Gminy – udało się dzięki życzliwości wielu ludzi pozyskać nieodpłatnie kamień 
ważący ok. 1,5 tony, który dostarczono do zakładu kamieniarskiego.

Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały

Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 
głosów „przeciwnych” podjęła uchwałę nr XXIX-207/09 w sprawie  wyrażenia zgody na 
ustawienie głazu pamiątkowego - stanowi ona zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 4
f) podjecie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu  nieczystości ciekłych – projekt druk nr 207/09

Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.
Prokuratura Okręgowa w Opolu złożyła wystąpienie  do Gminy z wnioskiem o uchylenie 
uchwały z uwagi na to, że w rozumieniu Prokuratury uchwała ta została podjęta z 
naruszeniem prawa.  Naruszenie prawa dotyczyło podziału stawek jakie są stosowane innych 
wobec osób fizycznych, gospodarstw domowych,  a innych wobec innych odbiorców.
Przedstawiona propozycja jest praktycznie tą samą uchwałą, tylko nie mamy podziału na 
innych odbiorców, a w zależności od tego czy przedsiębiorstwo, które mogłoby na naszym 
terenie śmieci odbierać będzie chciało opisać właścicieli nieruchomości wg ilości osób w 
gospodarstwie domowym, czy też według ilości śmieci pobranych w tych pojemnikach, które 
zgodnie z regulaminem wprowadziliśmy mogą na terenie Gminy występować.
Kwoty są zbliżone , różnicę stanowi tylko kwota za wywóz i transport niesytości płynnych  tj. 
20 zł za 1 m3.  Stawki, które są przyjęte w uchwale Rady to nie są takie, które występują w 
umowach cywilnoprawnych . Są to stawki maksymalne, które mogłyby występować w 
umowach.
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Radny B.Kanas – co to spowoduje dla Zakładu Usług Komunalnych na dzień dzisiejszy czy 
wymianę umów?

Prezes ZUK – to nie będzie skutkowało w niczym 

Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały.

Radni w głosowaniu opowiedzieli się za tym aby § 5 otrzymał brzmienie: Uchwała podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2010r.”( za głosowało 11 radnych)

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz z przyjętym 
wnioskiem.

Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 
głosie  „przeciwnym” podjęła uchwałę nr XXIX-208/09 w sprawie  określenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych - stanowi ona zał. nr 9 do 
niniejszego protokołu.

Ad 4.
g) podjecie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony- 
projekt druk nr 208/09

Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów  „przeciw” podjęła uchwałę nr XXIX-209/09 w  sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości na czas nieoznaczony - stanowi ona zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
h) podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów- 
projekt druk nr 209/09

Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów  „przeciw” podjęła uchwałę nr XXIX-210/09 w  sprawie nabycia nieruchomości na 
rzecz Gminy Baborów- stanowi ona zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 5.
Przewodniczący przedstawił informację z działalności za okres miedzysesyjny.
Przytoczone zostały treści pism, które wpłynęły w w/w okresie do Rady Miejskiej tj. :
- pismo z Zespołu Szkół dot. zalania części budynku 
- pismo – apel o pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi w Gminie Głuchołazy
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- pismo dot.wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na ponadnormatywne 
służby patrolowe na terenie miasta i gminy Baborów 
Temat został omówiony  na Komisji, która zawnioskowała o skierowanie go do Burmistrza 
celem ujęcia odpowiednich środków w budżecie na 2010.
- pismo P.A.Deszki  dot. sprawy opłaty koordynatora sportu szkolnego w Gminie Baborów.
Obecnie od 14 września koordynator jest opłacany podobnie jak w Kietrzu 4 godzinami 
tygodniowo.
- pismo Opolskiej Fundacji Antynowotworowej  dot. Programu Szczepień HPV. Marszałek 
Województwa Opolskiego objął patronatem Program ”Pierwotna profilaktyka raka szyjki 
macicy- szczepienia HPV” 
Na Komisji  Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego temat został omówiony i  rani zajęli 
stanowisko, że Rada Miejska pozytywnie opiniuje tę propozycję i będzie uczestniczyła w tej 
akcji.
Członkowie Komisji zawnioskowali o przygotowanie pisma do Posłów Ziemi Opolskiej,
 w związku z tym zostało ono zredagowane i odczytane radnym ( zał. nr 12 do niniejszego 
protokołu)
Burmistrz zawnioskował, aby w/w pismo zostało również skierowane do Prezesa Związku 
Gmin Śląska Opolskiego Czesława Tomalika, który na pewno nada bieg sprawie.
Radny Kanas zaproponował, aby w/w pismo zostało skierowane indywidualnie do każdego 
z posłów i Marszałka Województwa Opolskiego.
Przewodniczący RM zapewnił o przesłaniu pisma do osób, które zostały zaproponowane 
celem podjęcia stosownych działań.

Sekretarz Gminy dodał, że kolejność działań powinna być nieco inna. Opolska Fundacja 
Antynowotworowa zwróciła się o informację o treści, „że na sesji w dniu dzisiejszym Rada 
Miejska w Baborowie uznała za zasadne przystąpienie do Wojewódzkiego programu 
”Pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy- szczepienia HPV” z określeniem jakiego wieku 
dziewcząt będzie to dotyczyło i  zobowiązała Burmistrza do przygotowania stosownej 
uchwały na sesje informując o jej przybliżonym terminie”. Należy podjąć decyzję jaką grupę 
wiekową dziewcząt objąć szczepieniem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę grupę najbardziej 
zalecaną 11-12 lat to w ciągu najbliższych lat średnia wynosi ok. 27 dziewcząt.  W tym roku 
wyjątkowo jest 36 dziewcząt .W zależności od producenta koszty kształtują się poniżej 1000 
zł. Radna Powiatu poinformowała, że niemal wszystkie Gminy Województwa przystąpiły do 
Programu, a Powiat zobowiązał się do szczepień dziewcząt w szkole średniej.

Przewodniczący RM – zawnioskował o objęcie szczepieniem dziewcząt w wieku 11 lat 
 terenu Gminy Baborów.

Rada Miejska jednogłośnie przychyliła się do w/w wniosku.

Ad 6.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy z okresu miedzysesyjnego zostało przekazane w formie 
pisemnej ( zał. nr 13 do protokołu)

Burmistrz Gminy : prowadzone są starania o rozwiązanie problemu jaki zaistniał przy 
remoncie drogi wojewódzkiej w Szczytach. Został popełniony błąd,  bądź przeoczenie przy 
projektowaniu nie przewidując możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 
z dużej zlewni w jakiej położona  jest miejscowość Szczyty. Mieszkańcy zwrócili na to uwagę 
i sprawa jest w trakcie ustaleń pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, Zarządem Dróg 
Wojewódzkich a Gminą Baborów w jaki sposób ten problem rozwiązać. Koncepcja Zarządu 
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Dróg jest taka, że Gmina Baborów przejmie na siebie koszty budowlane polegające na 
przebudowie rowu zakrytego, kolektora, który odprowadziłby te wody opadowe do rowu 
melioracyjnego, a nim spłynęłyby do rzeki Psiny. Moja koncepcja jest taka, że to zadanie 
powinien wykonać Zarząd Dróg Wojewódzkich, ponieważ pas drogowy wraz z działką jest
 w Zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Radny C.Wanat – czego dotyczyło spotkanie z Dyrektorem Kombinatu Rolnego  P.Sikorą

Burmistrz Gminy – spotkałem w celu poproszenia o sfinansowanie części dożynek gminno-
powiatowych w zakresie części pokazu sztucznych ogni oraz planów Kombinatu odnośnie 
dalszych działań na terenie Gminy Baborów. Wiadomo, że Kombinat ma na terenie naszej 
Gminy kilka tysięcy hektarów gruntów  i planuje budowę obory i chciałem wiedzieć, czy te 
działania będą prowadzone, bo są to miejsca pracy dla naszych mieszkańców.

Radny C.Wanat – gdzie planuje się budowę obory

Burmistrz Gminy – w miejsce starych obór w Baborowie 

Radny L.Górski – jaka tematyka przejawia się na zebraniach wiejskich w trzech 
miejscowościach.

Burmistrz Gminy – zostałem poproszony przez trzech sołtysów o udział w zebraniu wiejskim. 
Głównym tematem był fundusz sołecki. Aby wpisać fundusz sołecki do budżetu naszej gminy 
po stronie sołtysa jest przeprowadzenie zebrania i ustalenie listy priorytetów prac, na które te 
środki z funduszu sołeckiego mogą być wykorzystane. Zebrania zakończyły się podjęciem 
uchwał Zebrania Wiejskiego o sposobie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego.

Radny F.Wierzbicki – odnośnie odprowadzania wód opadowych w Szczytach – czy w rowie 
melioracyjnym nie można zrobić dwóch, trzech kolektorów żeby na pewnych odcinkach 
można było wyłapywać ziemię, która za kilka lat mogłaby zamulić te rowy przy dużych 
opadach.

Burmistrz Gminy – są to dwa odrębne tematy. Rów o którym mówimy jest zapisany jako rów 
melioracyjny, czyli albo Spółka Wodna lub użytkownik gruntów w zależności od ustaleń. 
Przy tego typu budowlach, rowach melioracyjnych nie przewiduje się robienia odstojników, 
czy łapaczy błota . Po prostu rów raz na kilka lat trzeba pogłębić, wyczyścić, poprawić ściany 
i wówczas będzie funkcjonował sprawnie. Natomiast w Szczytach  w pasie drogi od wielu lat 
przy drodze funkcjonował ruch przydrożny odprowadzajmy wodę zarówno z jedni jak i wodę 
roztopową, opadową. Konfiguracja Szczytów jest na tyle niedobra, że wieś leży w dużej 
dolinie i zlewni. Przy obfitych opadach, przy dotychczasowych rowach już były podtopienia 
i wątpliwości mieszkańców są słuszne. Opinie fachowców są jednoznaczne, taki rów musi 
funkcjonować w takiej lub innej formie. Zarząd Dróg Wojewódzkich najchętniej pozbyłby się 
problemu, a na pewno przy obfitych opadach będzie on występował. Jeżeli później cokolwiek 
wydarzy się w Szczytach to odpowiedzialnością obciąży się Gminę. Nie widzę powodu, dla 
którego miałbym się na to zgodzić,  gdyż nie jest to ani droga gminna, ani  gminna działka 
i nie jest gminny rów. Cały pakiet przepisów wynikających z ustawy Prawo wodne reguluje, 
że nie można zmieniać stosunków wodnych w gruncie. Tutaj przy tak przygotowanej 
inwestycji te stosunki wodne w gruncie się zmienią i pogorszą. W najbliższy poniedziałek  21 
września br. spróbuję spotkać się z Marszałkiem P.Sebestą żeby przedstawić mu moje 
stanowisko i zobaczymy co z tym będzie. Jeżeli Gmina wzięłaby na siebie wykonanie tego 
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zadania, nawet z częściowym współfinansowaniem z Zarządu Województwa to procedura 
przygotowania i wykonania tego zadania sięgnie ok. roku . Bo jest to pozyskanie map, 
pomiarów geodezyjnych to ok.3 miesięcy, przygotowanie projektu, uzgodnień, operatów 
wodno-prawnych, zorganizowanie przetargu, wyłonienie wykonawcy i wykonanie samej 
roboty to w tym czasie praktycznie w Szczytach roboty by stały. O dalszych losach tej drogi i 
inwestycji będę radnych informował.

Ad 7.
Radna Powiatu E.Kielska – mieszkańcy Rakowa i Tłustomostów zgłaszają, że na wysypisko 
w Rakowie była skądś wywożona ziemia i jakieś odpadki budowlane, asfalt . Czy wiadomo 
kto to wywiózł.

Burmistrz Gminy – to miejsce, działka miedzy Rakowem a Tłustomostami  od wielu lat była 
gminnym składowiskiem ziemi i gruzu nie wysypiskiem śmieci. Z uwagi na to, że przy 
remoncie ul.Powstańców i ul. Moniuszki przewidzieliśmy pozyskanie kilku tysięcy m3 urobku 
z korytowania trzeba było go gdzieś składować. Część tej ziemi przyjęli obecni właściciele 
Cukrowni w Baborowie, a część należało gdzieś zeskładować. Mieliśmy do wyboru czy 
składować to na gminnym wysypisku śmieci,co spowodowałoby całkowite zamknięcie 
wysypiska i druga możliwość znalezienia miejsca takiego i to miejsce na urobek się jak 
najbardziej nadawało, zwłaszcza, że przez wiele lat mimo, że było to składowisko ziemi 
i gruzu, to dla wielu było wysypiskiem śmieci. Zamknięcie tego i zrekultywowanie pozwoli 
na posadzenie tam w przyszłości lasu i uniemożliwienie składowania tam śmieci. Można też 
było wywóz tego urobku wpisać do specyfikacji przy udzielaniu zamówienia publicznego 
i zapłacić wykonawcy za wywiezienie . Podrożyłoby to zadanie o kilkaset tysięcy złotych. 
Urobek znalazł się we właściwym miejscu i w najbliższych dniach będzie rozsunięty, 
rozplantowany i będzie przygotowane miejsce do wywozu następnej transzy,  jeżeli uda się 
pozyskać pieniądze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i 
przeprowadzić remont drogi bocznej w Rakowie.

Radna Powiatu – czy asfalt też może tam być

Burmistrz Gminy – jeżeli asfalt tam się znalazł,  to wykonawca nie miał pozwolenia, żeby 
taki odpad tam umieścić, dlatego też zostanie zobowiązany do jego zabrania.

Mieszkaniec Baborowa Lechoszest Ryszard  - chciałem zabrać głos w nawiązaniu do pisma 
Burmistrza . Dziękuję, że Pan przychylił się do mojego wniosku o mieszkanie , być może 
mnie poparł, bo taki los mnie spotkał i  zostałem umieszczony na liście oczekujących na 
mieszkanie do remontu. Zacytuję słowa Burmistrza” nadmieniam ponadto, że realizacja 
wniosku może nastąpić w miarę uzysku lokalu i po wyczerpaniu na liście oczekujących na 
przydział lokalu mieszkalnego do remontu”. Wie Pan w jakiej sytuacji ja się znajduję na dzień 
dzisiejszy. Wiadomo mi, że są mieszkania pustostany, które można byłoby mi przydzielić. 
Przy kościele jest jedno wolne mieszkanie, na ul. Świerczewskiego. Burmistrz i radni, którzy 
się ze mną spotkali znają moją sytuację . Czy trzeba wiele, żeby stać się osobą bezdomną.

Burmistrz Gminy – nie wiem, czy Sesja RM jest właściwym miejscem na tego typu sprawy, 
ale jeżeli Pan uznaje, że tak, to nie widzę problemu. Warto byłoby głębiej wejść w temat. 
Przy orzekaniu o rozwodzie z  byłą małżonką zadeklarował Pan, że wyprowadzi się Pan, 
przez co opierając się na tej deklaracji odstąpił Pan od orzekania nt. Pana eksmisji. Zarzut, że 
stoją puste mieszkania, a Burmistrz nie chce Panu mieszkania dać troszkę rozmija się z 
prawdą. Lista, która funkcjonuje i działania prowadzone. Te pustostany, które nadają się do 
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przyznania w ramach uchwały Rady Miejskiej w zamian za remont sa proponowane osobom z 
listy oczekujących. Słusznie Pan zauważył, ze przed Panem jest jeszcze 7-8 osób. Zapewniam 
Pana, że każda z tych osób jest w sytuacji równie tragicznej. Bo albo mieszkają z dwójką 
dzieci w mieszkaniu rodziców w pokoju 3 na 4 metry, albo zostali przez właściciela 
mieszkania wyeksmitowani, czy wymówiono im wynajmowane mieszkanie . W wielu 
przypadkach sytuacja wygląda tak samo, natomiast ani Burmistrz ani Radni ani Gmina nie 
ponoszą winy za sytuację w jakiej się Pan znalazł. Został Pan umieszczony na liście i jeżeli 
przed Pańskim nazwiskiem jest osiem innych nazwisk to  pozyskane mieszkania do remontu 
będą przekazywane po kolei. Jeżeli pierwszy z listy nie przyjmie lokalu to proponuje się 
kolejnemu z list itd. a pierwszy przechodzi na koniec listy. Jest bardzo prawdopodobne, że
 w dosyć krótkim przedziale czasowym jakiś lokal zostanie Panu zaproponowany. Proszę nie 
oczekiwać, że Gmina będzie w takim przypadku działać na zasadzie straży pożarnej
i wszystkich na bok, bo moja sprawa jest najważniejsza. Dla Pana na pewno tak, natomiast ja 
i Komisja Mieszkaniowa mamy obowiązek traktować wszystkich równo. Podobnie jest 
z przydziałem lokali komunalnych i socjalnych. Pańska sytuacja na pewno jest nieprzyjemna, 
jednak w mojej ocenie nie różni się od sytuacji małżeństwa z dwójka dzieci .Kolejka i jakaś 
sprawiedliwość społeczna musi być.

Radny B.Kanas – nie zgadzam się z Panem, że nie jest to miejsce do rozstrzygania takich 
spraw . Jest to nasz obywatel . Sytuacja jest mi znana . Biorąc wszystko co powiedział 
P.Burmistrz pod uwagę należy wziąć pod uwagę, że nie jest to rodzina, a jeden człowiek . 
W kolejce przed tym Panem prawdopodobnie są rodziny . Pan potrzebuje kawalerki. Czy te 
rodziny oczekujące również są zainteresowane takim małym metrażem. Jeżeli mamy takie 
mieszkanie na terenie naszego miasta,  a te rodziny oczekują na większe mieszkanie to myślę, 
że można zaproponować szybciej takie rozwiązanie.

Burmistrz Gminy- gdyby mieszkań było dużo nie ma problemu, ale ich nie ma. Funkcjonuje 
również lista kilkunastu osób oczekujących na mieszkanie komunalne, ponieważ mieszą się 
w kryteriach. To jest następna grupa ludzi i rodzin w tragicznej sytuacji mieszkaniowej. 
Przykład Pani mieszkającej w budynkach po starej cegielni. W starszym wieku, schorowana, 
która zima odcina o świata. Czy jej w kolejce też nie należałoby przełożyć i przydzielić 
mieszkanie. Gmina jako zadanie własne ma wpisane zapewnić mieszkania, ale w określonym 
przedziale kryteriów. Prócz tego zaproponowałem Państwu takie rozwiązanie, żeby nie biorąc 
pod uwagę kryterium dochodowego przydzielać do remontu. Gdybyśmy przydzielali tylko wg 
starego klucza tym, którzy mieszczą się w kryteriach to Pan Lechoszest nie miałby szansy, bo 
jego dochody przekraczają to kryterium w ramach którego Gmina ma obowiązek dać 
mieszkanie. Gdyby sad orzekł o eksmisji, to wyrok sądu obliguje mnie do tego, żeby w jak 
najkrótszym terminie dać lokal,  ale lokal socjalny. Prowadzimy remont mieszkań na ul. 
Powstańców 85 . W uzyskanych tam 5 mieszkaniach w średnim standardzie spowoduje to, że 
kilku rodzinom będzie można je przydzielić i lista się zmniejszy. Niestety trzeba uzbroić się w 
cierpliwość.

Radna Powiatu – kiedy będzie podjęta decyzja odnośnie tych  trzech mieszkań 

Burmistrz Gminy – P.Lechoszest jest w stałym kontakcie z Urzędem Gminy i na bieżąco jest 
informowany o postępach przydzielania mieszkań. Jednak nie da się tego zrobić w ramach 
jednego dnia. Poza tym, czy lokal o powierzchni 55 m2 z dwoma pokojami  zaproponować 
jednej osobie , uważam, że nie. Natomiast na wolnym rynku można spróbować wynająć 
mieszkanie.
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P.Lechoszest – przy moich dochodach 1000 zł i 379 zł alimentów byłby Pan wstanie wynająć 
mieszkanie?

Burmistrz – nie jest winą Rady Gminy, Burmistrza że znalazł się Pan takiej sytuacji . Został 
Pan wpisany na listę i problem zostanie rozwiązany tak szybko jak jest to możliwe. Szukanie 
jakichkolwiek metod nacisku na mnie nie ma sensu.

Przew. RM – zostało wszystko wyjaśnione i uważam temat za zamknięty.

P.Lechoszest – czy wiadomo ile jest wolnych mieszkań, pustostanów w Baborowie. Wg mnie 
cztery.

Przew. RM – uważam, że posiedzenie Rady Miejskiej nie jest miejscem do tego, abyśmy te 
kwestie roztrząsali . Społecznej Komisji Mieszkaniowej temat jest znany . W związku z tym 
w miarę możliwości  temat zostanie rozwiązany.

P.Lechszest – z tego co widzę to najlepiej jest sprzedać mieszkania gminne i mieć problem 
z głowy. Gdyby byłoby mnie stać, to nie przyszedłbym do Was i nie prosił o mieszkanie. 
Panie Przewodniczący może zamieńmy się nie rolami, ale postaw się Pan w mojej sytuacji.

Przew. RM – dlaczego ja mam się stawiać w Pana sytuacji . Ja 20 lat temu inaczej myślałem. 
Każdy jest kowalem swego losu. Rozumiem sytuację , w związku z tym podjęliśmy działania. 
Nie został Pan zostawiony sam sobie . Został Pan wysłuchany. Nie wchodźmy w tę dyskusje, 
bo jest to zbędne.

Radny B.Kanas – zgłaszam wniosek o przygotowanie informacji na najbliższe posiedzenie 
Komisji  Oświaty dot. ile w Baborowie jest pustostanów i chciałbym, żeby Przewodniczący 
Komisji Mieszkaniowej złożył informację o bieżącym stanie mieszkań , oczekujących i jakie 
są możliwości na dzień dzisiejszy.

Przew. RM poddał pod głosowanie w/w wniosek .
Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -4.

Burmistrz Gminy – tego wniosku nie trzeba było zgłaszać i głosować. Wystarczyło przyjść
 i taka informację dostać. Listy są jawne i są wywieszane na tablicy ogłoszeń. Nic nie dzieje 
się pod stołem.
Zlikwidowano oddział przedszkolny w Suchej Psinie. Jest możliwość do pomieszczeń po 
przedszkolu przenieść bibliotekę, zostanie jeszcze wystarczająco dużo miejsca by ustawić 
kilka komputerów, jeżeli złożony wniosek przygotowany przez Dyr. GZOKiS-u zyskałby 
akceptację osób oceniających . W budynku szkoły w Suchej Psinie byłyby do 
zagospodarowania dwa pietra. Stoi kilka pustych pomieszczeń . Można tam zrobić mieszkanie 
o wysokim standardzie. Były by to lokale w zamian za remont. Gmina musiałaby 
zainwestować pieniądze na projekt techniczny. Wówczas byłaby możliwość zaproponowania 
4 rodzinom miejsca, gdzie mogłyby sobie zrobić mieszkanie. Jeżeli wrazicie Państwo 
akceptacje, spróbuje w rozmowach z oczekującymi na mieszkanie do remontu rozmawiać. 
Chociaż ludzie nie chcą iść na wieś, wolą mieszkanie w mieście.

Radny B.Kanas – popieram te propozycje.
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przew. RM o godz. 16:18 zamknął XXIX sesje RM.

Protokółowała: M.Woźniak
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