
Protokół nr XXX/09
sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 28 października 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 wprowadzenia w pkt 3 :
ppkt m - podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów , 
ppkt n- podjecie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
ppkt o- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Sucha Psina oraz w pkt 4 – wyrażenie opinii nt. sprzedaży budynku przedszkola w Rakowie.

Radni przyjęli do realizacji wyżej zaproponowane zmiany.( za-11, przeciw-0, 
wstrzymujących-1)
W związku z tym porządek przedstawiał się następująco:

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

a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009r.
b) stawek podatku od nieruchomości
 c) uchylenia  uchwały nr XII-69/07 Rady Miejskiej w Baborowie  z dnia 14 listopada 
2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
d) zmiany uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego 
e) zaopiniowania projektów uchwał Rady Miasta Racibórz dotyczących 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwa 
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie 
rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń  zdrowotnych, polegające na 
likwidacji Gabinetów Rehabilitacji oraz  Poradni Rehabilitacyjnej
f)  zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi 
lokalami użytkowymi i garażami na terenie Gminy Baborów
g) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu  zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach 
administracyjnych miasta Baborowa
h) wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony
i)  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (nieruchomość niezabudowana w 
Czerwonkowie)
j)  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny )
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k) zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 
 l)  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

        m)  nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów , 
        n)   podatku od środków transportowych

  o)   przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości
4. Wyrażenie opinii na temat oddania w najem lokali mieszkalnych osobom, które 

zobowiążą się do przeprowadzenia remontu we własnym zakresie  :
- w budynku  przy ulicy Szkolnej 2/6 w Baborowie
- w budynku  przy ulicy Wiejskiej 12/3 w Baborowie
-  wyrażenie opinii nt. sprzedaży budynku przedszkola w Rakowie

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

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

7. Zapytania, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad 

Ad 2.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym” przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. 17 września 2009r.

Ad 3.
a) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009r.
( projekt druk nr 221/09)

Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany w projekcie, opisane w uzasadnieniu do 
projektu uchwały. 
Ponadto poinformowała, że proponuje się wprowadzić dodatkowe zmiany,  a dotyczą one 
zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 . Związane są z przesunięciem środków 
finansowych pomiędzy zadaniami. 
Środki finansowe w wysokości 10.000 zł proponuje się przesunąć z zadania „ Modernizacja 
zatoki autobusowej w Boguchwałowie” na zwiększenie planu zadania „ Budowa drogi 
wewnętrznej Ratusz-Wiejska”
Przesunąć kwotę 15.000 zł  z realizacji zadań „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Raków – Langowo wraz z przebudową obiektu mostowego„ na zwiększenie zadania 
„Modernizacja układu komunikacyjno-dostawczego przy ul. Świerczewskiego”
Przesunięcie miedzyparagrafowe na zadaniu „Unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu 
Szkół w Baborowie”. W pierwotnej wersji mieliśmy założenie, że finansowanie będzie 
polegało na częściowym wkładzie gminy, pozostała część miała być finansowana ze środków 
unijnych, które  ze względu na zmianę założeń wprowadzanych przez instytucję zarządzającą 
na ten moment nie mając podpisanej umowy na realizację tego zadania nie możemy 
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pokazywać finansowania unijnego. Więc całość zadania musi być pokazana, że  jest 
finansowana ze środków budżetu Gminy.
Kolejna zmiana dot. gminnego planu ochrony środowiska. Środki zakładane na ten rok 
wynosiły 30.000 zł., a otrzymaliśmy więcej pieniędzy o 12.454 zł. Środki te przeznaczone są 
na realizacje zadania „Remont sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy”.

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformowała o pozytywnej opinii 
Komisji nt. propozycji zmian.

Radny Krystian Dolipski – co będzie robione w ramach tych przesuniętych środków
 w wysokości 10.000 zł. na budowę drogi Ratusz- Wiejska 

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – zostanie wykonane korytowanie i podbudowa drogi.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w propozycje zmian do budżetu.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 
głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXX-211/09 w sprawie „ wprowadzenia zmian 
do budżetu Gminy Baborów na 2009r.” – stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3.
b) podjecie uchwały w sprawie  stawek podatku od nieruchomości( projekt druk nr 219/09)

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Komisja na wczorajszym posiedzeniu 
wypracowała wniosek, aby w projekcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości 
zamrozić stawki podatku na poziomie roku 2009r. w § 1 pkt 2 ppkt 2 i ppkt 5 i zaopiniowała 
go pozytywnie.

Radny Cezary Wanat – wnioskuję o zamrożenie wszystkich stawek podatku od 
nieruchomości na poziomie stawek  roku 2009.

Radny K.Dolipski – zgłaszam wniosek, aby w § 1 pkt 2 ppkt 2 i ppkt 5 stawki obniżyć, tj. 
- od 1 m2  powierzchni użytkowej  związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
na kwotę 17,50 zł.
Ludzie zamieszkali na tym terenie zubożeją, biorąc pod uwagę to, że duża część z nich traci 
pracę. Młodzie ludzie w ogóle tutaj nie zostają i emigrują, prócz tego pojawia się jeszcze coś 
takiego, że część osób, która pracuje poza terenem miasta dokonuje tam zakupów bazując na 
sklepach wielko-przestrzennych, gdzie ceny są relatywnie niższe i ilość potencjalnych 
klientów u prowadzących działalność gospodarczą w naszej gminie maleje. Jeżeli nawet 
utrzymamy te stawki, które i tak są bardzo wysokie, to doprowadzimy do takiej sytuacji, 
gdzie część z tych podmiotów nie będzie mogła zwiększyć już swoich kosztów , chociażby 
dlatego, że zdolność nabywcza klientów cały czas słabnie. Krokiem w kierunku 
prowadzących działalność, aby nie tylko zaprzestali, ale próbowali inwestować będzie 
obniżenie stawki. Oczywiście, rodzi to określone skutki i od osób prawnych byłaby to kwota 
mniejsza o 7.283zł, od osób fizycznych mniejsza o 5.863zł . Razem  to o 13.150 zł. Ktoś 
może powiedzieć , że to dużo, a ktoś, że mało. Jeżeli pozbawimy się wpływów z tego tytułu, 
to należy wziąć pod uwagę to, że docelowo możemy stracić więcej. Natomiast pozbywając się 
tych wpływów umożliwimy prowadzącym działalność gospodarczą jakiejkolwiek inwestycje, 
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a one z kolei spowodują, że wpływy z innego tytułu zatrudnienia ekspedientów jak również 
usługi  w podatku dochodowym  zwiększy się o taką kwotę. Jeżeli nic nie zrobimy, a ciągle 
będziemy podwyższać te podatki, to będziemy „te dojną krowę powoli zarzynać”, bo 
możliwości są jakie są.
- od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych  na 
prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego na kwotę 5,00 zł.
Argumenty  przedstawił P.Jasion na wczorajszej komisji. Jest to istotne z punktu widzenia 
właścicieli pozostałych budynków, gdzie oni zmuszeni są do tego, żeby nie płacić  do 
rozgruzowywania, niszczenia tych budynków, które stanowią majątek. Oczywiście, to też 
rodzi określone skutki. Jeżeli obniżymy stawkę  do 5,00 to w przypadku osób prawnych to 
wpływów będzie  mniej tylko o 545 zł, i od osób fizycznych – ok.28 tyś zł. W sumie daje to 
kwotę 28.355 zł. 
Stawki te zubażają stronę dochodową budżetu o kwotę 41.500 zł. Tylko pytanie, czy nie 
warto pójść w tym kierunku.

Burmistrz Gminy – nie do końca mogę zgodzić się z argumentami radnego . Obniżenie stawki 
o 50 gr czy 1 zł. na pewno nie zachęci, zmobilizuje go do zatrudnienia, bo jeżeli przeciętny 
lokal handlowy, czy usługowy ma średnio 50, 80,100 m2  to daje to przedsiębiorcy w skali 
roku 20-30zł, a może 50 zł.. Za takie pieniądze przedsiębiorca nie zatrudni ekspedientki, 
sprzątaczki, nie przebuduje swojego lokalu. Z pewnością nie jest to dla przedsiębiorcy 
znacząca kwota. Obniżenie stawki od pozostałych budynków o 70 gr. również spowoduje 
zmniejszenie odciążenia podatnika o kilka złotych w skali roku. Nie są to żadne znaczące 
pieniądze, ani dla podatników, którzy mają stodoły, szopy i nie jest znaczące  obciążenie dla 
przedsiębiorców. Natomiast obniżenie dochodu Gminy o 40 tys zł., to jednego zadania 
inwestycyjnego czy remontowego nie da się wykonać, które przez mieszkańców jest 
oczekiwane . Wg mojej i mieszkańców oceny jakiś pakiet zadań Gmina powinna i chce 
wykonać. Państwo ustalicie stawki podatkowe , ja swoje przygotowałem ze wzrostem 2%, 
czyli mniejszym nawet niż inflacja, czyli nawet nieurealniajace tych stawek, które 
obowiązywały w roku  2008. W 2008 r. podatki również nie były podnoszone. Do Państwa 
należy decyzja.
Wnoszę o odrzucenie wniosku radnego K.Dolipskiego.

Radny Mieczysław Hończak – radny Dolipski zaskoczył mnie tym wnioskiem, gdyby był 
zgłoszony wczoraj można byłoby o tym porozmawiać na komisji. Czy P.Skarbnik przewiduje 
w przyszłym roku wzrost wynagrodzeń w administracji.

Skarbnik Gminy – co Pan ma na myśli mówiąc wzrost wynagrodzeń w administracji. Dla 
mnie administracja, to wszyscy pracownicy zatrudnieni w jednostkach budżetowych, poza 
kadrą nauczycielską. Jest to i sprzątaczka w szkole, pani kucharka w szkole i pani w 
przedszkolu. Wszyscy mają kalkulowany poziom wzrostu na poziomie 4 %.  Zakładamy 2 % 
inflacji i to jest znaczne zaniżenie. Wynagrodzenia, o czym Pan wie w jednostkach 
budżetowych na tych wymienionych stanowiskach wcale nie są kwotami, które powodują 
zachwyt u tych pracowników. Są to kwoty niewiele wyższe od najniższego wynagrodzenia.

Przew. RM  – wpływy do budżetu z tyt. przyjęcia poprawek zaproponowanych przez Komisję 
Budżetu będą  niższe o 14.830 zł i do tego doliczymy 41.500 zł. z tyt. ewentualnych obniżeń 
zaproponowane przez radnego K.Dolipskiego, to łącznie wpływy do budżetu były by niższe o 
kwotę ok. 56.300 zł. Uważam, że  w temacie dot. przychodów budżetowych, to wszystkim 
nam na sercu powinno leżeć dobro mieszkańców, ale i dobro tej Gminy, czyli dobro 
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mieszkańców w szerokim tego słowa znaczeniu, ponieważ tym mieszkańcom również należą 
się proste chodniki, drogi i inne zadania, które należy realizować,  a z pustego i Salomon nie 
naleje.

Burmistrz Gminy – obniżenie stawek podatkowych powierzchni wykorzystywanych pod 
działalność gospodarczą byłoby prezentem dla firm operujących na dużych powierzchniach 
np. firmie kończącej rozbiórkę naszej Cukrowni . Czy ktoś zauważył jakieś istotne miejsca 
pracy, jakieś dobro dla Gminy Baborów,  ja nie bardzo. Zyska następca prawny Wytwórni 
Pasz w Baborowie , Firma Bielmar i ci duzi, których stać i dla których kilkaset złotych nie 
stanowi problemu. W ostatnim czasie przez kilka godzin z P.Skarbnik rozważaliśmy na co nas 
stać, a na co nie . Gdzieś na końcu listy znajdują się: wykonanie placu zabaw na Osiedlu 
Akacjowym , na Osiedlu Czerwonków , dodatkowe punkty świetlne, które poprawiają 
bezpieczeństwo na drogach i inne zadania , bo te na które udało się pozyskać dofinansowanie, 
to chyba nie ulega wątpliwości, że trzeba je wykonać. Te zadania, na które są duże szanse 
pozyskania dofinansowania, to też chyba nie ma nad czym się zastanawiać, bo jest okres, 
kiedy pieniądze unijne są . W 2012 bądź w 2013 pieniądze się skończą i nie będzie można 
pozyskać niczego. Wykorzystajmy jeszcze ten moment, kiedy stać nas będzie na wkład 
własny do wniosku na wykonanie twardych działań inwestycyjnych, czy remontowych. Są to 
rzeczy oczekiwane, które służyć będą mieszkańcom Gminy Baborów.

Radny K.Dolipski – inaczej pojmuję obniżenie stawek podatkowych  nie w charakterze 
prezentu dla kogokolwiek, obojętnie, czy jest to duży czy mały podmiot, bo to istotna sprawa 
dla każdego podmiotu. Jak w ten sposób będziemy podchodzić, to nigdy duży pomiot nie 
przyjdzie na nasz teren, patrząc też m.in. na stawki podatku od prowadzenia działalności 
gospodarczej. Jest to jeden z czynników który może przyciągnąć potencjalnego 
przedsiębiorcę. Jednak jeżeli nie ma tego i wielu innych rzeczy,to niestety nikt tutaj nie 
przyjdzie. Odnośnie podmiotu działającego na terenie Cukrowni, to z tego co słyszeliśmy od 
niego na jednej z sesji ma jakieś plany, ale czeka na krok ze strony gminy. Można było 
wyciągnąć wnioski, że ma plany i zamierzenia, ale też były oczekiwania. Co do potencjalnego 
inwestora działającego na bazie Wytwórni Pasz, to też nie możemy go odstraszać 
przerażającymi stawkami od prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli oczekujemy, że 
ktokolwiek przyjdzie.

Burmistrz Gminy – w tym roku duża firma Bielmar obejmująca swoim działaniem 
kilkanaście procent rynku tłuszczowego w Polsce weszła na nasz teren kupując Elewator i 
robi duże remonty . Dostosowuje te budynki do europejskich standardów. W rozmowie 
 członkowie Zarządu BIELMAR  jednym słowem nie wspomnieli o ulgach podatkowych z 
tyt. gruntów wykorzystywanych pod działalność gospodarczą. Jeżeli będą zainteresowani 
rozwojem firmy, to będziemy zastanawiać się jak uatrakcyjnić naszą Gminę. Natomiast 
robienie tego tupu prezentu komukolwiek mija się z celem. Ci podatnicy, których nie stać na 
płacenie podatków zwracają się do Burmistrza z prośbą o ulgę w podatku i często dostają taką 
ulgę w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty. Koszty umorzeń to kilkanaście tysięcy 
złotych w skali roku. To Państwo zadecydujecie, czy to o czym mówiłem będzie realizowane 
czy nie. Duże Osiedle Akacjowe- mieszka tam wielu mieszkańców Baborowa, jest tam wiele 
dzieci i jedynym placem zabaw jest pastwisko, które nie bardzo jest komu wykosić, bo 
Kombinat Rolny odrzekł się od takich działań. Dziś przyszło pismo z ANR w Opolu 
wyrażające zgodę na przekazanie Gminie wnioskowanych przez nią działek . Czyżby się 
okazało, że niepotrzebnie się starałem, aby te działki przejąć, bo jedyne na co będzie nas stać 
to może wykosić, a może nawet nie. Uważam, że jest to bardzo ważne zadanie. Kolejna 
sprawa to przekazanie z ANR Gminie słupów na Osiedlu Akacjowym, na włączenie których 
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dostaniemy 80% dotacji. Czy nie będziemy mieli za co zapewnić tych 20%  na zaświecenie 
tych kilku lamp?

Przewodniczący RM zamknął dyskusję nt. stawek podatku od nieruchomości przechodząc do 
głosowania.

Przew. RM –  został zgłoszony wniosek radnego K.Dolipskiego o obniżenie stawek w § 1 pkt 
2 ppkt 2 i 5 i wniosek Burmistrza o odrzucenie wniosku radnego K.Dolipskiego. Są to dwa 
wnioski przeciwstawne . Po przegłosowaniu pozostaną: wniosek  Burmistrza w postaci 
projektu uchwały ze wzrostem o 2% , wniosek Komisji Budżetu o zamrożenie stawek w § 1 
pkt 2 ppkt 2 i 5 na poziomie roku 2009 i trzeci wniosek radnego Wanata, aby stawki 
podatkowe pozostały na poziomie 2009r.
Czy są uwagi.

Burmistrz Gminy – to o czym mówiłem było apelem do radnych, uzasadnieniem do wniosku 
radnego K.Dolipskiego, a nie do wniosku o utrzymanie stawek.

Radny B.Kanas – mam wątpliwości odnośnie kolejności głosowania w/w wniosków . Czy nie 
jest wskazanym, aby wniosek radnego Wanata głosować przed wnioskiem Komisji Budżetu.

Przew. RM – widziałbym głosowanie trzech wniosków jednocześnie czyli każdy ma jeden 
głos .

Radny B.Kanas – ja się na takie głosowanie nie piszę.

Przew. RM – nie widzę innej formy, bo jeden wniosek wyklucza drugi.

Sekretarz Gminy Wiesław Kozyra – na wczorajszej Komisji Budżetu była sytuacja podobna. 
Najdalej idącym jest wniosek dot. zamrożenia wszystkich stawek bo pozostałe dwa nie mają 
sensu. Jak Państwo się umówicie tak będzie. 

Radny L.Górski-  w tej sytuacji nie widzę różnicy. Wczoraj głosowaliśmy trzy wnioski i 
każdy radny miał jeden głos, to dzisiaj proponuje rozszerzyć głosowanie o czwarty wniosek. 

Radny L.Górski – wnioskuje o przerwę

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach

Przew. RM – po konsultacji doszliśmy do wniosku, że najdalej idącym wnioskiem jest 
wniosek radnego C.Wanata, aby stawki podatku od nieruchomości pozostawić na poziomie 
roku 2009.

Radny C.Wanat – wycofuję wniosek

Przew. RM – w związku z tym, mamy wniosek Komisji Budżetu o zamrożenie stawek 
podatku w dwóch pozycjach oraz przeciwstawny temu wniosek  radnego K.Dolipskiego
o obniżenie stawek w tych dwóch pozycjach . Te wnioski poddam pod głosowanie, każdy 
z radnych ma jeden głos. Który z wniosków uzyska większą ilość głosów, ten wniosek będzie 
wnioskiem przeciwstawnym do wniosku w postaci zaproponowanej przez Burmistrza 
uchwały.
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Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o zamrożenie w § 1 
pkt 2 ppkt 2 i 5 stawek podatku od nieruchomości.
W obecności 14 radnych za w/w wnioskiem opowiedziało się 13 radnych

Następnie Przew. RM poddał pod głosowanie wniosek radnego K.Dolipskiego,  aby stawki 
podatku od nieruchomości zostały obniżone w § 1 pkt 2 ppkt 1 obniżyć do kwoty  17,50 zł
 i w ppkt 5 do kwoty 5 zł.
W obecności 14 radnych za w/w wnioskiem opowiedział się 1 radny.

Przew. RM – stwierdzam, że RM przyjęła stawki podatku w  § 1 pkt 2 ppkt 2 w kwocie 18 zł 
i w ppkt 5 w kwocie 5,71 zł.
Wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jest wnioskiem przeciwstawnym do 
wniosku Burmistrza zaproponowanego w formie projektu uchwały.

W związku z tym Przew. RM poddał pod głosowanie :
- wniosek Burmistrza w postaci projektu uchwały druk nr 219/09 
 Za w/w wnioskiem głosował 1 radny.
- wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
Za w/w wnioskiem głosowało 13 radnych.

Rada Miejska w Baborowie podjęła uchwałę nr XXX-212/09 w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości- stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący ogłosił przerwę.

Ad 3 
c) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII-69/07 Rady Miejskiej w Baborowie 
z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psa- projekt druk nr 220/09

Przew. RM – na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego temat został szczegółowo 
omówiony.

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

Radny B.Kanas – zakładam, że uchwała  zostanie podjęta w przedstawionej formie. Proszę, 
aby w lokalnej prasie ten temat uwypuklić, a zarazem wpłynąć na właścicieli psów, że znosi 
się podatek za psa, ale coś za coś. Niech mają świadomość, że służby porządkowe  działające 
na terenie naszej gminy będą z większą uwagę przyglądać się, czy te psy na nowych 
chodnikach będą załatwiać swoje potrzeby, a właściciel obojętnie będzie koło tego 
przechodził. Warto by przeprowadzić taką propagandę, że Rada Miejska uchwaliła, że 
podatku nie ma, ale niech właściciele czworonogów sprzątają po nich na naszych chodnikach, 
skwerach piaskowniach itd. Warto wykorzystać ten czas i  moment.   

Burmistrz Gminy – oczywiście zostanie zamieszczony artykuł w tej sprawie. Natomiast 
apeluję do wszystkich radnych – nie bądźmy ślepi , bo jak ja widzę psa  biegającego samopas 
a właściciela znam, to zwracam się do właściciela o przypilnowanie psa, bez względu na to 
kto to jest. Jeżeli znacie właściciela, to zwracajcie uwagę. To będzie bardziej  skuteczne niż 
apel w gazecie, ale oczywiście się ukaże.
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Radny B.Kanas – czy radni też mogą w tej gazecie wystąpić z takim apelem do wszystkich 
mieszkańców, że tak jak Burmistrz prosi nas o apel tak samo do mieszkańców zaapelować, 
aby nie tylko radni ale również mieszkańcy czuli się za to odpowiedzialni. 

Burmistrz Gminy – to w moim apelu będzie zawarte, ale chodzi, aby fizycznie każdy z nas 
zwracał uwagę. Być może następnym krokiem będą rękawiczki i torebki do zbierania po 
sobie. 

Radny F.Wierzbicki – czy nie można ustawić tabliczek z napisem „zakaz wstępu z psem” na 
place zabaw 

Przew. RM – takie tabliczki znajdują się przy placach zabaw . W większości dużych miast 
Rady idą w kierunku znakowania, czopowania czworonogów, aby potem wiedzieć kto jest 
właścicielem. W takiej społeczności jak Baborów wszyscy się znają, dlatego nie bądźmy 
obojętni jeżeli się coś dzieje, znamy jest właściciel, a wszyscy nabierają wody w usta.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 14 radnych 12 głosami „za”, przy  0 głosów „przeciw” i 2 

głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXX-213/09 w sprawie uchylenia uchwały 
nr XII-69/07 Rady Miejskiej w Baborowie  z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie opłaty od 
posiadania psów.- stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 3
d) podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na ustawienie głazu 
pamiątkowego – projekt druk nr 213/09

Sekretarz Gminy – Nadzór Wojewody zwrócił uwagę, że w naszym województwie istnieje 
interpretacja, iż przepis dotyczący ustawiania pomników podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego, dlatego też taki zapis powinien być uzupełniony w 
uchwale.

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

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” przy 0 głosów „przeciw” i 

0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXX-214/09 w sprawie  zmiany w sprawie 
wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego – stanowi ona załącznik nr 7 do 
protokołu.

Ad 3
e) podjecie uchwały w sprawie  zaopiniowania projektów uchwał Rady Miasta Racibórz 
dotyczących  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod 
nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie 
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rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń  zdrowotnych, polegające na likwidacji 
Gabinetów Rehabilitacji oraz  Poradni Rehabilitacyjnej – projekt druk nr 214/09

Przew. RM –  w związku z uwagami radnych przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z 
Dyrektorem  Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Z jego relacji 
wynika, że przeniesienie tych dwóch zakresów świadczeń tj. gabinetu rehabilitacyjnego i 
poradni rehabilitacyjnej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu poprawi tylko komfort i stan 
techniczny wykonywanych urządzeń. Osoby, które będą z tego korzystały powinny być 
podwójnie zadowolone. Na postawie cesji zostaną przekazane te świadczenia, które obecnie 
są świadczone przez Raciborskie Centrum  i w tym temacie nie powinno być żadnych innych 
wątpliwości.
Opinia Rady Miejskiej Baborowa nie jest wiążąca dla Rady Miasta Racibórz.

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

   Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” przy 0 głosów „przeciw” i 

0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXX-215/09 w sprawie zaopiniowania 
projektów uchwał Rady Miasta Racibórz dotyczących  przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych 
świadczeń  zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów Rehabilitacji oraz  Poradni 
Rehabilitacyjnej  – stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.
                                                                                                     

Ad 3.
f) podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania 
komunalnymi lokalami użytkowymi i garażami na terenie Gminy Baborów- projekt druk nr 
215/09

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

Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.

Wobec braku uwag, Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania
 Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 

0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXX-216/09 w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie określenia  zasad gospodarowania  komunalnymi  lokalami użytkowymi i garażami 
na terenie Gminy Baborów.- stanowi ona zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
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Ad 3.
g) podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w 
granicach administracyjnych miasta Baborowa- projekt druk nr 216/09

Sekretarz Gminy omówił w/w projekt uchwały.
Omyłkowo wpisano w treści  słowo „Studium”, a miało być  wpisane „plan”.
Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały.

Wobec braku uwag, Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania
 Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 

0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXX-217/09 w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych  miasta 
Baborowa - stanowi ona zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad 3
h) podjęcie uchwały w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości na czas  nieoznaczony- 
projekt druk 217/09

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

Wobec braku uwag, Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania
 Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 

0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXX-218/09 w wydzierżawienia 
nieruchomości na czas nieoznaczony  - stanowi ona zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 3
i) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( nieruchomość 
niezabudowana  w Czerwonkowie)- projekt druk nr 218/09

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

Wobec braku uwag, Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania
 Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 

0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXX-219/09 przeznaczenia nieruchomości 
do sprzedaży - stanowi ona zał. nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad 3
j) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny 
przy ul. Raciborska 52/10) – projekt druk nr 223/09

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

Wobec braku uwag, Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania
 Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 

0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXX-220/09 przeznaczenia nieruchomości 
do sprzedaży( lokal mieszkalny przy ul.Raciborskiej 52/10) - stanowi ona zał. nr 13 do 
niniejszego protokołu.

Ad 3
k) podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 
sprzedaży ( lokal mieszkalny na ul. Krakowskiej) – projekt druk nr 222/09

Sekretarz Gminy – nastąpiła omyłka w wpisaniu wysokości bonifikaty w poprzedniej 
uchwale. Miało być 80 % wpisano 82%, dlatego też  zmiana poprzez tę uchwałę.

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

Wobec braku uwag, Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania
 Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXX-221/09 w sprawie  przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży( lokal mieszkalny przy ul.Raciborskiej 52/10) - stanowi ona 
zał. nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
l) podjęcie 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.- projekt druk nr 214/09

Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM wypracowała i pozytywnie 
zaopiniowała wniosek o wprowadzeniu dolnej granicy stawek dodatku funkcyjnego 

Wobec braku uwag, Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz 
wnioskiem Komisji Oświaty i Porządku Publicznego.

W wyniku głosowania
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 Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 
1 głosie  „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXX-222/09 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  - 
stanowi ona zał. nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
m) podjecie uchwały w sprawie  nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów- projekt 
druk nr 225/09

Burmistrz Gminy – na jednej z poprzednich sesji podjęliście Państwo uchwałę upoważniającą 
Burmistrza Gminy do przejęcia na majątek Gminy działek będących własnością Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Były to działki 1714/4 i 1714/8 . Dzisiejsza uchwała rozszerza to 
upoważnienie do przejęcia działki 174/40 . Te trzy działki położone są na terenie Osiedla 
Akacjowego w Baborowie. Do tej pory są własnością ANR. Chcemy je przejąć w celu 
pozyskania możliwości wykonania placu zabaw na Osiedlu Akacjowym. Koszty po stronie 
Gminy, to opłacenie notariusza i wpisu do Ksiąg Wieczystych. Dziś wpłynęło do UM pismo 
wyrażające zgodę na nieodpłatne przekazanie tych działek oraz wnioskowanych przeze mnie 
działek położonych na Osiedlu Czerwonków, na których to działkach również miałby być 
zlokalizowany plac zabaw .Decyzje w sprawie przekazania działek nr 29/51 i 29/50  zostaną 
podjęte po uzupełnieniu odpowiednich dokumentów dot. przeznaczenia w/w/ działek. Jeżeli 
zostanie podjęta uchwała upoważniająca mnie do przyjęcia tej trzeciej działki, to w 
najbliższym czasie ustalę termin. Nie wiem tylko czy mamy środki na opłacenie notariusza.
Jeżeli nie to może na tej sesji można byłoby dokonać zmian w budżecie dokonując 
wprowadzenia zmian w budżecie.

Skarbnik Gminy – muszą  być dokładnie oszacowane koszty. Na następnej sesji można 
wprowadzić zmiany.

Radny B.Kanas – czy ANR płaci za te działki podatki, czy Gmina ma z tego jakiś dochód, bo 
po przyjęciu nie będzie tego dochodu. Ja już jestem przeciwnikiem placów zabaw , nie 
dlatego, że nie lubię dzieci, tylko uważam, że placów zabaw mamy pod dostatkiem, a ostatnie 
doniesienia są takie, że niektóre urządzenia są już zdewastowane i zniszczone. Rodzi to 
konieczne koszty naprawy i ja już kiedyś o tym mówiłem.
Kto wystąpił z wnioskiem o to, aby na Osiedlu Akacjowym  powstał plac zabaw, czy jest 
pismo w tej sprawie podpisane przez mieszkańców i czy to jest plac na którym obecnie zbiera 
się młodzież i czasem grają w piłkę.

Burmistrz Gminy – były ustne wnioski rodziców, dziadków mieszkających na Osiedlu 
Akacjowym, może to potwierdzić P.Kuśnierz-Przew. Zarządu Osiedla „Północ” . 
Wielokrotnie zgłaszano wnioski w tej sprawie. Odnośnie kosztów, to trzeba się liczyć z 
kosztami utrzymania, czegokolwiek by one nie dotyczyły. Jeżeli na wsi mamy chodniki, to 
trzeba się liczyć z kosztami sprzątania tego chodnika , jeżeli go nie ma, to tylko jest to mniej 
bezpieczne. Jestem za tym, aby place zabaw tworzyć, tam gdzie są potrzebne, oblegane . 
Wystarczy przejść się po Osiedlu i zobaczyć jak wiele dzieci po nim biega. Wolę mieć te 
dzieci na placu zabaw niż na jezdni, to chyba nie ulega wątpliwości. Poza tym plac zbaw z 
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prawdziwego zdarzenia uczy szacunku do własności, uczy, że należy na nich zachowywać 
porządek . Przykładem jest plac zabaw w Tłustomostach. Wielokrotnie jadąc widziałem, że 
były tam dzieci, plac utrzymany w czystości. Dzieci przez to uczą się korzystania ze wspólnej 
własności. W związku z tym, nie sadzę, aby ktoś miał wątpliwości,czy plac zabaw na Osiedlu 
Akacjowym jest potrzebny . To samo dotyczy Osiedla Czerwonków. Radna na pewno 
potwierdzi, że wnioski wielokrotnie były składane i na zebraniach wiejskich i w trakcie moich 
wizyt na Osiedlu. Padały pytania „czy jesteśmy ludźmi gorszej kategorii , że nie mamy placu 
zabaw”. Nie to są ludzie tacy sami jak wszyscy. 
Odnośnie podatku, to Kombinat Rolny  płaci, ale nie jestem w stanie powiedzieć w jakiej 
kwocie.

Radny B.Kanas – jednak, ja się nie odnosiłem do sołectw, osiedli poza terenem miasta 
natomiast skoncentrowałem się na mieście, ponieważ w mieście są już place zabaw. 
Wspomniał Pan o placu z prawdziwego zdarzenia. Te nasze są  ładne, ja widziałem ładny plac 
i sądzę, że w przyszłej kadencji Pan o taki plac zabaw też Pan się pokusi i wtedy na te place 
zabaw, które istnieją nikt nie zechce przychodzić. Nie jestem za tym, aby powstawały nowe w 
mieście, bo to są koszty.

Burmistrz Gminy – tak wyposażamy na ile nas stać. Ja jednak uważam, że co najmniej trzy 
place zabaw na terenie Gminy odpowiadają europejskim normom. Tj. ”Plac pod lipą” na ul. 
Kościuszki, place zabaw  w Rakowie i  Tłustomostach.
Uważam, że odległość z Osiedla Akacjowego do najbliższego placu zabaw jest za duża, żeby 
mama po przyjściu z pracy wyszła z dzieckiem na plac zabaw. Tu będą mieć plac zabaw pod 
domem, w bezpiecznym miejscu. Wolą Rady będzie, czy plac będzie, tym bardziej , że mam 
pomysł na napisanie wniosku i wykonanie go trochę bogatszego niż do tej pory za które 
płaciliśmy 10-12 tys zł. Myślę, że z tym samym wkładem gminy będzie mógł kosztować 
ok.40 tys zł.

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w uchwałę 
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 
1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXX-223/09 w sprawie nabycia 
nieruchomości na rzecz Gminy Baborów- stanowi ona zał. nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad 3
n) podjecie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych  – druk nr 224/09

Przew. RM – Minister Finansów określił minimalne stawki podatku od środków transportu i 
niezbędnym jest dostosowanie przepisów naszych miejscowych do obowiązujących 

Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany w uchwale.
Zmiana dot. trzech pozycji . W zał. nr 2 w pozycji cztery osie i więcej  przy liczbie osi i 
dopuszczalnej masie całkowitej w tonach od 29 do 31 – w uchwale dotychczasowej było 
2.475 zł, natomiast Minister zarządził na przyszły rok stawkę minimalną w wysokości 
2.479,97 czyli jesteśmy poniżej tej stawki i zaproponowana kwota 2 485 .
Druga pozycja w zał. nr 4 w pozycji dwie osie – liczba osi i dopuszczalnej masie całkowitej 
31 do 36 włącznie – w dotychczasowej uchwale było 1750  zł, a Minister określił 1959,23. 
Proponujmy kwotę 1970zł. Również w tym samym załączniku przy liczbie całkowitej i 
dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 40 t w dotychczasowej uchwale było 2450 a 
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Minister ustalił 2576,78 – proponowana stawka 2590.Żadna inna pozycja nie zostaje 
zmieniona.

 Wobec braku  głosów w dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w uchwałę 
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 
0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXX-224/09 w sprawie podatku od 
środków transportowych- stanowi ona zał. nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad 3
o)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sucha 
Psina- projekt druk nr 226/09

Przew. RM – plan odnowy miejscowości Sucha Psina został przygotowany przez 
mieszkańców Suchej Psiny . W treści tego załącznika najważniejszym punktem jest plan 
działań, który jest niezbędnym w aplikowaniu o środki w ramach Programu Odnowy Wsi. Od 
1997 r. miejscowość Sucha Psina działa i funkcjonuje w ramach Programu Odnowy Wsi. 
W związku z tym, że pojawiają się nowe możliwości aplikowania o środki, dlatego też 
niezbędnym było przygotowanie takiego planu w celu umożliwienia aplikowania o środki 
unijne. Mieszkańcy w sposób otwarty podchodzą do sprawy. W chwili obecnej mamy 
zgromadzone ponad 15 tys zł. jako wkład własny na wymianę stolarki okiennej . Staraliśmy 
się o środki od konserwatora zabytków, jednak z uwagi na mały błąd formalny zadanie nie 
znalazło uznania przez  Urząd Marszałkowski i projekt został odrzucony. W związku z tym, 
te środki  mamy dalej zgromadzone na koncie i będziemy w dalszym ciągu się starali.

Radny B.Kanas – nie bardzo wierzę, że zostało to opracowane przez mieszkańców Suchej 
Psiny. Dlatego, że nie pisze kto to opracował, natomiast pisze, że plan został opracowany 
przy udziale społeczności reprezentowanej przez Radę Sołecką . Sądzę, że zrobił to Urząd 
Miejski, bo trudno opracować taki dokument  na wiosce samemu. 

Przew. RM- radny Suchej Psiny – cały zarys został opracowany w Suchej Psinie, a urzędnik 
tylko ułożył to zgodnie z obowiązującym przepisem, czyli dopasował liczby i ułożył w 
chronologicznej całości. Założenia zostały opracowane, omówione i przyjęte na zebraniu 
wiejskim. 

Radny B.Kanas – chciałem to wyjaśnić, bo obecni na sesji przedstawiciele sołectw, którzy nie 
mają jeszcze takiego planu mogli się przerazić, ze samemu trzeba to wszystko zrobić.
A więc urzędnik pomoże kiedy będzie taka wola w waszym sołectwie.

Radna J.Kowalczykowaska – uczestniczyłam w szkoleniu , warsztatach po których grupa 
mieszkańców Sułowa  sama przygotowała taki plan. 

Radny B.Kanas – Sułków przoduje, ja myślę o Dzielowie.

Radny F.Wierzbicki –radny Dzielowa – jest dokument o tworzeniu Dzielowa, gdzie materiały 
pozyskiwano we Wrocławiu, Opolu i sami mieszkańcy to robili nikt z UM w tym nie 
uczestniczył. Poczułem się wypowiedzią radnego trochę urażony.
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Radny W.Hołownia – w planie jest ujęta Ochotnicza Strać Pożarna . Proponuję, aby zmienić 
coś(str.9 ) , bo w przypadku składania wniosku przez OSP może  zostać odrzucony . Proszę 
aby zmienić zapis „wóz strażacki lekki” na zapis „ wóz strażacki średni” bo tak jest w 
rzeczywistości.

Radny M.Hończak – w planie jest zapis dot. planu i modernizacji Ludowego Domu 
Strażackiego, a mamy już budowę nowego obiektu w Boguchwałowie. Czy te sprawy nie 
nakładają się . Przy kilku kilometrach będą dwie sale, czy to będzie wykorzystywane. Są z 
tego tytułu koszty utrzymania . Czy ilość uczestników tego programu będzie się przekładała 
na wykorzystanie, bo nakłady będą dosyć duże.

Przew. RM – jeżeli nastąpi remont tego budynku, zostaną zamontowane nowe okna czyli 
będą mniejsze straty ciepła i zmniejszą się koszty eksploatacji tego budynku. Robi  się to po 
to, aby funkcjonalność i dostępność tego budynku była lepsza. Atrakcyjność tego budynku po 
20 latach eksploatacji spadła bardzo pokaźnie. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania w 
tym temacie, to może być tak, że  będzie stał  niewykorzystany. Na chwilę obecną jakieś 
dochody ten budynek przynosi. Nie tylko generuje koszty, ale są jakieś wynajęcia, drobne 
imprezy i jest miejsce spotkań dla mieszkańców. W ostatnim czasie użytkownikami tego 
obiektu są sołectwa Czerwonków, Boguchwałów i Sucha Psina . Atrakcyjność spada, bo 
nawet nie ma możliwości wjechania np. z cateringiem, bo jest stary 20 letni piec, stare 
kuchenki gazowe itd. Potencjalni chętni do wynajęcia sali widząc to, co jest obecnie 
rezygnują.

Radny C.Wanat – czy organizacje stowarzyszeniowe działające w Suchej Psinie tez coś robią 
dla pozyskania środków np. organizując imprezy

Przew. RM – może nie są tak huczne jak w Tłustomostach, ale robimy takie. Mamy gotowy 
wkład finansowy mieszkańców.

Radny J.Jasion – czy my jako radni przyjmując i zatwierdzając ten plan jednocześnie tą 
uchwałą będziemy zobowiązani do zapewnienia w najbliższych latach odpowiednich środków 
na realizację zadań, które są w tym planie zawarte. Przy wielu zadach jest zapis pomoc 
finansowa gminy.

Burmistrz Gminy – RM nie jest zobowiązana do niczego detalicznie. Podejmując te uchwałę 
nie zobowiązujemy się wprost do tego, żeby określoną kwotę na określone zadanie w 
przyszłym bądź kolejnych latach zagwarantować. Natomiast jesteśmy zobowiązani jako organ 
wykonawczy i stanowiący do tego, żeby gospodarzyć i działać na rzecz społeczności nie tylko 
miasta Baborów, ale całej Gminy Baborów . W projekcie budżetu zobaczycie Państwo jak co 
roku te działania, które na rzecz każdej społeczności są. Przyjęcie takiego planu stwarza 
możliwość tego, że Gmina będzie zapewniać środki na wkład własny. Nie przyjęcie, to 
zamkniecie drogi o aplikowanie o środki. Jak trzeba będzie w tej świetlicy wymienić okna, a 
taka potrzeba jest niezbędna już , to sfinansujemy tylko część w postaci wkładu własnego, a 
nie całego kosztu.
Preferencje w Unii Europejskiej o lokowaniu środków są bardzo wyraźne – działanie na rzecz 
lokalnych społeczności, aktywizowanie jej.

Wobec braku kolejnych  głosów w dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w uchwałę 
W wyniku głosowania 
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 
0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXX-225/09 w sprawie przyjęcia i  
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sucha Psina - stanowi ona zał. nr 18 do 
niniejszego protokołu.

Ad 4.

Informację na temat oddania w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy 
ulicy Wiejskiej 12/3 w Baborowie radni otrzymali z materiałami na sesję i stanowi zał. nr 19 
do protokołu.
Rada Miejska poprzez głosowanie wydała pozytywną na wynajęcie lokalu  dla P.Marii 
Próżnej przy ul. Wiejskiej 12/3 w zamian za przeprowadzenie remontu ( za-10, p-0, w-0)

Informacje na temat oddania w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Szkolnej 
w Baborowie radni otrzymali z materiałami na sesję i stanowi zał. nr 20 do protokołu.

Burmistrz Gminy – druga propozycja wynajęcia lokalu dla P.Agnieszki Swoboda przy ul. 
Szkolnej. W tej sprawie są nowe informacje. W dniu 23 października 2009r. do UM przyszedł 
mąż P.Agnieszki Swoboda Pan Piotr Swoboda . Spisano z rozmowy  notatkę służbową. 
Burmistrz przytoczył treść notatki ( zał. nr 21 do protokołu). Wynikało z niej, że P.Piotr 
Swoboda nie wiedział, że żona stara się o mieszkanie jak też, że  przedłożyła zaświadczenie o 
stanie jego zarobków. Ponadto P.Swowoda nie jest zainteresowany innym miejscem 
zamieszkania prócz tego w którym obecnie zamieszkuje.
Z racji tego, że wniosek opiewał na rodzinę P.Swobodów uważam, że ten wniosek i 
propozycja powinny być uznane za niebyłe.

Przew. RM – w związku z tym, tej kwestii nie będziemy dyskutowali do czasu dogłębnego 
wyjaśnienia sprawy rzecz pracowników merytorycznych. 

Radny B.Kanas – składam wniosek, żeby w przyszłości, obaj małżonkowie składali podpisy 
na wnioskach o przydział mieszkania.

Ad 4
c) wyrażenie opinii na temat sprzedaży budynku przedszkola w Rakowie 

Burmistrz Gminy – wpłynął do Burmistrza wniosek Rady Sołeckiej z Rakowa o to, aby 
budynek po przedszkolu wiejskim w Rakowie wystawić do sprzedaży w trybie przetargowym 
i pozyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczyć na wkład własny do wniosku, który 
opiewałby na remont świetlicy wiejskiej w Rakowie. Świetlica jest w złym stanie i wymaga 
gruntownego remontu . Może on kosztować kilkaset tysięcy złotych. Istnieją w tej chwili 
możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na wykonanie takiego remontu. Państwo 
musicie zadecydować, czy budynek po przedszkolu wraz z działką sprzedać składając 
jednocześnie deklarację, że zgodzicie się przeznaczyć środki ze sprzedaży, tak jak było w 
przypadku Boguchwałowa na przeprowadzenie remontu w świetlicy.

Radny F.Wierzbicki – czy Rada Sołecka zanim wystąpiła do Burmistrza  poprzedziła to 
zebraniem wiejskim, czy jest to tylko wniosek RS.
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Burmistrz Gminy – to co mam na piśmie jest wnioskiem Rady Sołeckiej. Natomiast w tym 
roku zwołałem i  przeprowadziłem  zebranie wiejskie m.in. w tej sprawie . Na nim w 
pisemnym głosowaniu niewielką ilością głosów społeczność wsi wypowiedziała się za 
sprzedaniem tego budynku. Głosowanie odbyło się na kartach do głosowania.

Radny F.Wierzbicki – ilu było obecnych na zebraniu?

Radny J.Ronczka – ponad 50 osób 

Radny M.Hończak – o jaką sumę chodzi, bo jest to ładny budynek 

Burmistrz Gminy – nie jestem w stanie określić wartości tego budynku, ponieważ zlecenie 
wyceny wiąże się z kosztami i jeżeli opinia Rady będzie negatywna, to szkoda wydawać 
pieniądze na rzeczoznawcę i geodetę, ponieważ budynek ten wg mojej wiedzy usadowiony 
jest na tej samej działce co szatnia sportowa . W związku z tym trzeba wydzielić działkę 
i dopiero wtedy można określić wartość. 

Dyr. GZOKiS – proszę, aby tę decyzję podejmować jak najszybciej, bo zbliża się okres 
zimowy. Ogrzewanie tego budynku połączone jest z ogrzewaniem  w świetlicy.  Na górze już 
nikt nie mieszka i trudno odłączyć budynek od reszty, bo budynek by niszczał,  a to z kolei 
generuje koszty.

Radny J.Ronczka – na początku mieszkańcy nie byli do tego przekonani, bo nie wiedzieli czy 
radni podejmą decyzję o przekazaniu środków ze sprzedaży na remont świetlicy. Po 
otrzymaniu takiej deklaracji mieszkańcy podjęli decyzję o sprzedaży. Przyczynił się do tego 
również fakt, że przedszkole zostało przeniesione do Tłustomostów.

Radny B.Kanas – czy ktoś już wyraził chęć zakupu

Burmistrz Gminy – nikt do tej pory nie wyraził akcesu do kupna tego budynku.

Radny J.Jasion – wcześniej była już mowa o tym budynku . Byliśmy z Burmistrzem na 
miejscu oglądaliśmy ten budynek i rozmawialiśmy o takiej możliwości. Takie rozwiązanie 
jest zasadne tylko obawiam się, czy Gminę w najbliższej przyszłości będzie stać, żeby 
dokonać w/w prac remontowych w świetlicy. Na chwilę obecną sądzę, że podejmiemy 
decyzję o sprzedaży tego budynku skoro jest taka wola mieszkańców Rakowa,  ale jak będzie 
w roku przyszłym, jak remont będzie przebiegał, w jakim czasie będzie wykonany, to czas 
zweryfikuje.

Burmistrz Gminy – jest to jedyna możliwość na wyremontowanie świetlicy wiejskiej i jak by 
nie liczył do remontu świetlicy wiejskiej musielibyśmy zaangażować pieniądze gminne, 
ponieważ niegospodarnością byłoby np. nie połatanie przeciekającego dachu na tej świetlicy. 
Tu mamy okazję i nadzieję na pozyskanie środków ze sprzedaży budynku oraz nadzieję na 
pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Programu Odnowy Wsi itd. Możliwości do pozyskania jest dużo i szanse są spore, chociaż 
całkowitej pewności na pozyskanie nie ma.
Gdyby społeczność lokalna zadecydowała, że nie sprzedawać, czy to oznacza, że mielibyśmy 
budynek ogrzewać, utrzymywać i remontować, bo tak powiedziała społeczność lokalna? 
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W takich przypadkach Rada zobowiązana jest podejmować uchwały czasami wbrew 
lokalnym społecznościom, bo w innych gminach tak się dzieje. U nas do tej pory takiej 
sytuacji nie było. Decyzja zapadła, chociaż niewielką różnicą głosów na burzliwym zebraniu.

Radny C.Wanat – czy Rada Sołecka w ramach funduszy sołeckich też coś planuje 
przeznaczyć w przyszłym roku?

Radny J.Ronczka – nie wiadomo czy w przyszłym roku się uda, ale takie plany są

Burmistrz Gminy – w każdej społeczności może się zawiązać komitet protestacyjny z kilku 
osób i mogą protestować , bo ich zdanie jest inne i z tym trzeba też się liczyć.

Przew. RM – kto z Państwa jest za pozytywną opinią, aby budynek po byłym przedszkolu w 
Rakowie był przeznaczony do sprzedaży, a środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone na 
remont świetlicy wiejskiej w Rakowie.

Za pozytywną opinią glosowało 9 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Ad 5
Przew. RM złożył informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .
Przew.RM -
- pełniłem dyżury w biurze Rady w każdy poniedziałek
- otrzymaliśmy :

• odpowiedź Posła RP P.Adama Krupy w sprawie apelu RM – treść pisma stanowi zał. 
nr 19 do protokołu.

• Pismo Wojewody Opolskiego dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez 
Burmistrza Gminy oraz Przewodniczącego RM  - zał. nr 20 do protokołu.

Przew. RM- w tym momencie otrzymałem pismo dot.  rezygnacji radnego M.Hończaka z 
funkcji Przew. Komisji i składu tejże Komisji.( pismo stanowi zał. nr 21 do protokołu)
Jestem bardzo zaskoczony treścią tego pisma.

Radny M.Hończak – chciałem podziękować za 3-letnią pracę w KR  Pani 
J.Kowalczykowskiej i  Panu W. Hołowni bardzo mocno wspierali mnie w pracy. Widziałem 
pracę inaczej, a inaczej to wygląda w moim odczuciu. 

Przew. RM – w związku z tym na najbliższym posiedzeniu podejmiemy decyzję o rezygnacji 
i ewentualnie wybraniu nowego Przew. Komisji.
Myślę, że na chwilę obecną Komisja będzie funkcjonowała w dalszym ciągu, bo jest wybrany 
Wiceprzewodniczący  Komisji.

Radny J.Jasion – P.Hończak podziękował dwóm członkom komisji a pozostali?

Radny M.Hończak – dwóm , bo dwóch pracowało a pozostali byli nieobecni na 
posiedzeniach.

Radny B.Kanas – radny M.Hończak problem zgłaszał wiele miesięcy temu i w tym temacie są 
chyba zaniedbania, bo być może dzisiaj nie doszłoby do takiej sytuacji. Działalność Komisji 
Rewizyjnej jest sparaliżowana, bo nie zbierze się quorum. Działać trzeba P.Przew. szybko a 
nie odwlekać

18



Przew. RM – na pewno działania podejmę jak najszybciej

Radny B.Kanas- można na tej sesji już działania podjąć

Przew. RM – jak Pan to widzi, skoro na chwilę obecną na sali jest dwóch członków Komisji 
Rewizyjnej. Trzeba rozmawiać z pozostałymi, czy traktują sprawę poważnie i są dalej 
członkami  Komisji Rewizyjnej i pracują zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy też 
rezygnują z tej pracy. Rozumiem, że były sygnały dot. frekwencji, udziału niektórych 
członków Komisji, ale zawsze quorum tj. 3 osoby były.

Radny M.Hończak – to nie było główną przyczyną mojej rezygnacji. Brałem pod uwagę 
rezygnację z funkcji radnego, ale byłoby to zbyt kosztowne.

Przew. RM – zapewniam, że te rozmowy rozpocznę jeszcze dzisiaj, jeżeli nawiąże kontakt 
z członkami Komisji Rewizyjnej . Wypracujemy stanowisko i jak najszybciej wrócimy do 
tematu zgodnie z przepisami zawartymi w Statucie Gminy. 

Radny B.Kanas – pytanie do radnego Hończaka – czy jest szansa, aby radny Hończak zmienił 
decyzję odnośnie rezygnacji

Radny M.Hończaka – nie , nie ma. Decyzja jest nieodwołalna.

Radny J.Jasion – w tym przypadku co dalej 

Sekretarz Gminy – zgodnie z zapisami w Statucie Gminy Komisja Rewizyjna składa się z 5 
osób, Przewodniczącego Komisji wybierają radni spośród jej członków.
Rozwiązania są takie – jeżeli brak jest ludzi do pracy, to można zmniejszyć skład osobowy 
Komisji, ale wiąże się to ze zmianą Statutu i trwało by to ok. 3 miesiące. Jeżeli jest 
rezygnacja należy podjąć uchwałę, ale  dzisiaj już wyczerpaliśmy porządek obrad .  Na 
najbliższej sesji należałoby podjąć uchwałę o powołaniu w związku ze złożoną  rezygnacją, 
tylko trzeba pamiętać o tym, żeby uzupełnić skład i wybrać Przewodniczącego 
zaproponowanego przez członków. Dopóki nie zostanie podjęta uchwała o przyjęciu 
rezygnacji i odwołaniu.

Radny M.Hończak – odnośnie pracy Komisji, to gdyby nie P.Kowalczykowska, która była 
dyspozycyjna mimo, że nawet nie pobiera diety,  to w ogóle praca nie była by możliwa. P. 
Bednarz pracuje poza Baborowem , natomiast P.Licznczewski to w ogóle był 2 albo 3 razy na 
posiedzeniu.

Przew. RM – w momencie wyboru i decydowania się do pracy w poszczególnych Komisjach 
stałych Rady każdy z nas zadeklarował się i uważam, że powaga urzędu wymaga poważnego 
podejścia i powinno się w sposób odpowiedzialny do tego podchodzić. Przeprowadzę z tymi 
radnymi rozmowę. Jeśli ich znowu nie będzie na kolejnym posiedzeniu, to Państwa o tym 
poinformuję i podejmiemy dalsze działania.

Radny B.Kanas – chciałbym Panu Przew. przypomnieć, że ta odpowiedzialność spoczywała 
wtedy, kiedy wybieraliśmy nie tylko na osobach, które się deklarowały, bo one nie miały o 
tym zielonego pojęcia , wręcz niektórych nakłoniono moim zdaniem do tego, aby w tej 
komisji byli i dzisiaj jest jak jest, a być może Pan również miał w tym udział.
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Przew. RM – proszę mi tu nie imputować, Pan mi jeszcze włoży takie słowa w moje 
działania, że jest to niemożliwe, że ja nawet nie pomyślałem o tym, bo widzę, że Pan do tego 
jest zdolny, żeby wszystkich porównać do siebie.

Radny B.Kanas – ja tylko przypomniałem fakty z przed kilku lat. 

Przew. RM – to są Pańskie fakty, ale ja jeszcze potrafię w lustro patrzeć. Proszę te uwagi 
zachować dla siebie i nie wkładać komuś w usta tego czego nie powiedział.

Ad 6.
Sprawozdanie Burmistrza z okresu międzysesyjnego zostało przekazane radnym w formie 
pisemnej i stanowi zał. nr 22 do protokołu.

Radny F.Wierzbicki – proszę o rozszerzenie pkt 1 i 5

Burmistrz Gminy – 21 września 2009r. uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówek” . W roku 2009 do programu wnioski 
złożyły 52 gminy i 23 starostwa powiatowe . Wnioski starostw wyczerpały kwotę 20 mln zł. 
wnioski gmin wyczerpały całą kwotę 40 mln zł., ale po przetargach zostało dużo 
oszczędności. Na ten rok obcięto środki na Województwo Opolskie, do podziału jest 46 mln, 
a wniosków złożono na kwotę 2 razy większą. Należy się obawiać, że nie wszystkie wnioski 
zostaną sfinansowane, w tym nasz wniosek o remont drogi w Rakowie. Ustalono inne kryteria 
oceny, inaczej są punktowane.
28 września 2009r. spotkałem się z Marszałkiem Województwa w sprawie remontu drogi 
wojewódzkiej nr 417 w Szczytach .Tam pojawił się problem moim zdaniem nie do końca 
dobrego projektu . Zapomniano, albo świadomie nie ujęto odwodnienia, które dotychczas 
odbywało się przy pomocy rowów przydrożnych. Obecnie rowy te mają być zabudowane 
chodnikami bez możliwości odprowadzenia wód opadowych z kilkudziesięciu hektarowych 
zlewni. Spotkania z Zarządem Dyrekcji Dróg Wojewódzkich jak i Marszałkiem 
Województwa spowodowały to, że P.Marszałek Sebesta wprowadzony w temat , bo mojej 
strony zaniedbań nie ma żadnych, poza tym nie jest to gminna inwestycja, moim 
obowiązkiem jest tylko bronienie interesów mieszkańców Szczyty wydał polecenie 
Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o ponowne przeanalizowanie całego 
projektu i wypracowanie metody rozwiązania problemu. Na to rozwiązanie jeszcze czekamy . 

Radny J.Ronczka – kiedy będzie wiadomo, czy otrzymamy środki na remont drogi w 
Rakowie.

Burmistrz Gminy – na pewno w takim czasie, aby można było przeprowadzić przetarg i 
rozpocząć inwestycje z początkiem roku.

Radny J.Jasion – proszę o szerszą informacje dot. pkt 11 – szkolenie LGD

Burmistrz Gminy – uczestniczyłem w szkoleniu Rad Programowych Lokalnych Grup 
Działania w Krakowie . Uczono nas w jaki sposób oceniać wnioski, które będą wpływały do 
LGD. Rada Programowa, to ciało wyłonione z Lokalnej Grupy Działania, które ocenia 
merytorycznie wnioski, które poszczególne gminy i nie tylko mogą składać do LGD. 
Szkolenie to było bezpłatne, natomiast koszty dojazdu sfinansuje LGD z której otrzymałem 
delegację. 
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Sekretarz Gminy – na ostatniej sesji Rada podjęła  zobowiązanie dla Burmistrza do 
przygotowania stosownego postępowania w sprawie szczepienia HPV. Czekaliśmy na 
odpowiedź w jaki sposób Urząd Marszałkowski oraz Opolska Fundacja Antynowotworowa 
do tematu podchodzi. Czekaliśmy na informacje w jaki sposób miałyby być przekazywane 
środki. W dniu wczorajszym przyszła odpowiedź od Opolskiej Fundacji Antynowotworowej 
informujące, że Urząd Marszałkowski nie będzie współfinansował i nie weźmie udziału w 
Wojewódzkim Programie Szczepień HPV Opolskiej Fundacji Antynowotworowej. Fundacja 
może nam pomóc, ale teraz sposób działania jest taki, że w całości Gmina pokryje koszty 
szczepień i rozpisze przetarg na zakup szczepionek, a następnie konkurs na zorganizowanie 
szczepień i całej promocji. Przysłano nam dokumenty w tej sprawie, których jest bardzo dużo. 
Dlatego też nie jesteśmy w stanie na dziś przygotować tego zobowiązania. 
Najprawdopodobniej będzie to ujęte w budżecie na 2010 i będzie zależało czy wspólnie z 
innymi samorządami będzie realizowane, czy też sama gmina będzie musiała zająć się 
realizacją.

Ad 7.
Burmistrz Gminy przedstawił w formie multimedialnej prezentację w trakcie której pokazał 
serię zdjęć wykonanych na terenie szkoły oraz poinformował, że :
w lipcu br.roku wydarzyło się zalanie szkoły na ul.Wiejskiej, spowodowane kilkudniowymi 
opadami deszczu i z  uwagi na prowadzone prace na terenie za szkołą, tam gdzie budowane są 
boiska. W trakcie prac być może zabrakło stosownego zabezpieczenia, a być może poskładały 
się niekorzystne fakty. 15 lipca nawalne deszcze spowodowały podtopienia również 
w Dzielowie i pewna ilość wody wlała się do piwnic budynku szkolnego. Było tej wody 
niewiele do 2 cm,  nawet nie rozlała się po całej podłodze szkolnej . Zalania posprzątano . 
Zebrała się rada budowy i określiła działania, które wykonawca powinien zrobić. Kilkanaście 
dni później 25 lipca następne nawalne deszcze spowodowały wlanie się wody do piwnic 
szkolnych w takiej samej ilości co poprzednio. Ówczesna Dyrektor Zespołu Szkół 
P.E.Kielska zaprosiła do oględzin kilku radnych, zwróciła się z pismem do Przew. Komisji 
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o zwołanie posiedzenia Komisji. Wezwała Radio Opole . 
Podjęła próbę zrobienia bardzo złej reklamy tej budowie . Padały określenia, że wszystko jest 
robione źle, fatalnie. Pracownicy interwencyjni szkołę wysprzątali.  Dwa dni po zdarzeniu 
firma budująca ustawiła murek oporowy i wykonała odwodnienie w postaci zamontowania 
krat i odprowadzenia wody do kanalizacji burzowej . Obszedłem szkołę dookoła, żeby 
pooglądać skąd ta woda mogła się wziąć, bo wpłynęła do pomieszczeń szkolnych nie tylko z 
placu budowy, ale również z podwórka szkolnego. Chciałbym pokazać kilka zdjęć instalacji 
odwadniającej budynek szkoły czyli rynien, rur spustowych . Widać na nich  dokładnie 
pęknięcia, nieszczelności, które nie powstały w trakcie budowy, tylko są bardzo stare, 
zamalowane . Przy nawalnych deszczach przez nieszczelne kielichy woda wytryskuje z 
tychże  rynien. Rury owinięte są wykładziną, źle zabezpieczone kraty itd. Nieomal nie 
znalazłem jednej rynny, która byłaby szczelna i gwarantowałaby prawidłowe odprowadzenie 
wód. Podobne rynny są również w budynku szkoły na ul.Opawskiej. Woda, która wlała się do 
piwnicy pochodziła zarówno z placu budowy jak i z nieszczelnych rur i rynien. Dziękuje 
Przew. Komisji, która nie uległa sugestiom i naciskom w sprawie zwołania Komisji, bo 
wygenerowałoby tylko koszt , bo niczego innego obrady by nie przyniosły.

Radny C.Wanat – złożył podziękowania i wręczył dyplomy pamiątkowe za pomoc w 
organizacji Dożynek Wiejskich w Tłustomostach.
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Radny F.Wierzbicki- czy zostały już zakończone prace na ul.Powstańców i Moniuszki o ile 
tak, to czy objazdy będą zlikwidowane, czy będzie tak nadal.
Sprawa zamontowania korytek w  Księżym Polu- czy coś w tej sprawie wiadomo.

Burmistrz Gminy – temat korytek nie był przeze mnie rozeznany, niestety nie na wszystko 
wystarcza mi czasu. 
Odnośnie ul. Powstańców i Moniuszki – 15 października br. zakończył się termin realizacji 
tego zadania . W  tym dniu przedstawiciel firmy złożył informację, że droga jest  gotowa do 
odbioru. Informacja ta jest spóźniona o tydzień . Wyznaczyliśmy możliwy termin odbioru i 
odbył się on 22 października br. Spisano usterki wyznaczając wykonawcy 2-tygodniowy 
termin na ich usunięcie. Po tym czasie zbierzemy się ponownie, żeby dokonać odbioru
 i wtedy zdejmiemy znaki i przekażemy ulice do ruchu. W tej chwili nie jest to możliwe, bo 
pracownicy którzy wykonują różnego rodzaju prace byliby narażeni na niebezpieczeństwo.

Radny J.Jasion – nawiązując do prezentacji przedstawionej przez Burmistrza, szkoda, że nie 
ma drugiej strony czyli P.Kielskiej, a była na sesji i gdyby wiedziała o tej prezentacji to być 
może jeszcze zostałaby i podzieliłaby się swoimi uwagami i zajęłaby swoje stanowisko w 
temacie.  Przedstawione zostały rzeczy świadczące o niegospodarności. Nie wiem jak to 
odbierać. Czy wina za ten stan rzeczy leży po stronie byłej P.Dyrektor Zespołu Szkół. 
Szkoda, że nie ma P.Kielskiej, bo jak nie ma strony, to nie ma możliwości się nawet obronić.

Burmistrz Gminy – chciałem to przedstawić na poprzedniej sesji, ale byłem mocno 
niedysponowany i nie  byłem w stanie tematu zreferować. P.Kielska swoje zdanie na ten 
temat wyraziła, nie tylko w stosunku do radnych, ale również dla Radia Opole. Jest to kiepski 
sposób reklamowania gminy, zwłaszcza jeśli ponosi się wspólnie odpowiedzialność . Nigdy 
nie stwierdziłem, że dobrze, że ta woda tam się wlała. Tak się wydarzyło, nikt nie zaplanował 
takich opadów, jakie miały miejsce przez te kilka dni. Było to zdarzenie losowe, tylko jeżeli 
oskarża się Burmistrza , firmę o to, że jest niedopatrzenie, złe wykonanie, to trzeba mieć 
świadomość tego, że wina leży gdzieś po środku, bo część tej wody pochodziła z tych 
nieszczelnych rynien, które nowemu Dyrektorowi pokazałem i myślę że będą zrobione, bądź 
już są zrobione. Nie odżegnuję się od odpowiedzialności, za to, że z placu budowy ileś wody 
wpłynęło, bo tak było. Nie należało z tego robić afery o zasięgu wojewódzkim, tylko 
zastanowić się, co zrobić by się nie powtórzyło.

Radna J.Kowalczykowska – zaprosiła radnych na uroczystość związaną z obchodami 120 
rocznicy urodzin  Dr. Feliksa Steuera w dniu 7 listopada 2009r. w Sułkowie. Przedstawiła 
porządek w/w uroczystości.

Radny J.Ronczka – złożył podziękowanie P.Dyrektor i pracownikom GZOKiS-u za napisanie 
i realizację projektu „Ze sportem przez granicę” od klubu sportowego z Rakowa i 
Boguchwałowa,  a głownie od dzieci biorących w nim udział. 

Radny F.Wierzbicki – na sesji jest obecna tylko jedna P.Sołtys, jest to ignorowanie przez 
sołtysów obrad  sesji, a później są pretensje i brak wiedzy na wiele tematów, które na sesji są 
poruszane. Nie wiem w jaki sposób wpłynąć na sołtysów, którzy lekceważą udział w sesji.

Radny C.Wanat – to ja złożyłem wniosek, aby sołtysom wypłacano miesięcznie dietę. Jak to 
teraz odkręcić , aby spowodować tak jak było, czyli dieta za udział w sesji. 

Przew. RM – zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami w Statucie.

22



P. Ryszard Lechoszest (mieszkaniec Baborowa)- jak wygląda moja sprawa o przydział 
mieszkania. Na ostatniej sesji sprawa była poruszana i miało być wiadomo jakie mamy 
pustostany itd. 
Druga sprawa związana z moim pismem skierowanym do Rady Miejskiej dot. skargi na 
P.Kierownik OPS . Żądam odpowiedzi w tej sprawie.

Przew. RM – donośnie pierwszego pytania, to zgodnie z sugestią radnego ta kwestia została 
omówiona na najbliższej komisji . Radni zostali poinformowani o ruchu lokalowym na terenie 
miasta i gminy Baborów . W związku z tym, jeśli Pan zwracał się do radnego to 
przypuszczam, że radny tej odpowiedzi Panu udzieli.
Natomiast pismo – skarga na Kier. OPS   została skierowana do Komisji Rewizyjnej, bo ona 
jest kompetentna do rozpatrywania skarg na Burmistrza i kierowników jednostek 
organizacyjnych. Po rozpatrzeniu tej sprawy zostanie podjęta stosowna uchwała RM, i uzyska 
Pan pisemną odpowiedź.

P.R.Lechoszest – apelowałbym do P Kierownik, aby nie mieszała się w moje życie prywatne.

Kier.OPS U.Wasielak – zostałam w tym momencie obrażona. Nie mogę sobie pozwolić na to, 
żeby bezpodstawnie rzucono zdanie, które nie ma najmniejszego oparcia w rzeczywistości . 
Jeżeli jestem zobligowana do zajęcia jakiegokolwiek stanowiska, to wynika to z 
zajmowanego stanowiska pracy, a do niczyjego życia się nie mieszam. Każdy sam swoje 
życie układa, co w nim tworzy takie są skutki.

Przew. RM – skarga Pana jest w trakcie wyjaśniania i nie udzielam Panu głosu w tym 
temacie. Sprawą zajmuje się Komisja Rewizyjna i na pewno zostanie Pan na nią zaproszony i 
tam udzieli Pan wyjaśnień.

Przewodniczący RM po wyczerpaniu porządku obrad  zamknął XXX sesje RM.

Protokółowała:M.Woźniak

 

23



24


