
Protokół nr XXXIII/10
sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 4 lutego 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Baborowie

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

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

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

Przew. Komisji Rewizyjnej M.Hończak – zawnioskował o :
-wprowadzenie pkt. 3 g- podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 
Ryszarda Lechoszesta na Burmistrza Gminy Baborów.
- wprowadzenie  pkt.7 – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 
OSP pod kątem wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu 
ratowniczym od października 2008r. do końca III kwartału 2009r. 

Radna A.Rydzik – w pkt. 3  c jest uchwała dot. sprzedaży działki w Czerwonkowie. 
Mieszkańcy sołectwa zasugerowali, że jest to nieruchomość, która miała 
przeznaczenie na cmentarz . W tej chwili nie wiem co z tym zrobić.

P.I,Sapa – Kier. Referatu Gospodarki Zasobami Gminy UM – przy przygotowaniu 
nieruchomości do sprzedaży, przy inwentaryzacji nie było informacji, że ta działka 
miała być planowana na cmentarz. Cmentarz jest przy kościele, a ta działka jest polu 
i trudno mi w tej chwili zająć stanowisko. Jest to sam środek pól.

P.Pilipczuk – Sołtys Czerwonkowa- z opinii starszych mieszkańców wynika, że ta 
działka 0,5 ha miała być przeznaczona w przyszłości pod cmentarz.

Radny F.Wierzbicki – w związku z powyższym wnioskuję o wykreślenie z porządku 
pkt 3 c, do czasu wyjaśnienia sprawy.

Radni w głosowaniu przychylili się do w/w wniosków.
W związku z powyższym porządek obrad przedstawiał się następująco:

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

a) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka przy ul.Powstańców)
b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny przy 
    ul.Raciborskiej 52/2)
c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka w Suchej Psinie)
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d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny przy ul. 
    Moniuszki  15/3)
e)  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010r.
f) rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Lechoszesta na Burmistrza Gminy 
   Baborów.

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

       5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 
miedzysesyjnym, 

6. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2010r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli OSP pod kątem 

wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym od 
października 2008r. do końca III kwartału 2009r. 

8. Zapytania, wolne wnioski,
9. Zakończenie obrad.

Ad 2.
Rada Miejska jednogłośnie(10-za) przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. 21 
grudnia 2009r.

Ad 3.
a) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – 
projekt druk nr 245/10

Uchwała dot. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
w Baborowie przy ul. Powstańców  o powierzchni 0,0380 ha.

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

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 11 radnych – 9 głosami 

„za”-, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie” wstrzymującym” podjęła uchwałę nr 
XXXIII-240/10 w sprawie „przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – 
niniejsza uchwała stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
b) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – 
projekt druk nr 248/10

Uchwała dot. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu 
mieszkalnego przy ul. Raciborskiej 52/2 na rzecz P.Henryka Medyńskiego, przy 
udzieleniu 84% bonifikaty od ceny lokalu wraz z udziałem w gruncie ustalonych przez 
rzeczoznawcę majątkowego.

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

Przewodniczący RM poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
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W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 11 radnych – 11 głosami 
„za”-, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”  podjęła uchwałę 
nr XXXIII-241/10 w sprawie „przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – 
niniejsza uchwała stanowi zał. n3
+r 5 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
c) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – 
projekt druk nr 247/10

Uchwała dot. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość w 
Suchej Psinie o pow. 0,01100 ha.
 
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 11 radnych – 11 głosami 

„za”-, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”  podjęła uchwałę 
nr XXXIII-242/10 w sprawie „przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – 
niniejsza uchwała stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
d) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- 
projekt druk nr 235 a

Radny F.Wierzbicki – co się stanie jak przyszły nabywca tego lokalu zrezygnuje, 
chodzi o wpłatę na poczet wykonania wyceny. Zwracając się o kupno miał na uwadze 
przydzielaną 80 % bonifikatę, nie wiedział o zmianach, ze będą dodatkowe koszty 
związane z przeprowadzonym remontem. Jeżeli zrezygnuje, co z zaliczką.

Przew. RM – zaliczka z zgodnie z obowiązującymi na dzisiaj przepisami nie podlega 
zwrotowi, bo skoro został złożony wniosek o wykupnienie nie wiedząc jaką bonifikatę 
mu Gmina udzieli. 

P.Sapa – UM – dopóki wycena nie zostanie zrobiona to ta osoba może się wycofać i 
wtedy zwrócimy jej zaliczkę  wpłaconą na poczet wykonania wyceny lokalu.

Radny B.Kanas – ta osoba na dzisiaj jaką ma wiedzę, czy bazuje na zasadach, które 
obowiązywały do dzisiaj jak jej sąsiedzi, znajomi kupowali, czy ona wie, że tak się 
zdarzy w jej przypadku. Czy ta osoba została poinformowana.

P.Sapa –UM – na dzień składania podania nie była informowana jak to będzie 
wyglądać, nie interesowała się tym. Chciała kupić na zasadach jakie ogólnie w 
Gminie obowiązują, nie pytała o szczegóły. Jeżeli będzie podjęta uchwała wówczas 
wyślę pismo z informacją, jeżeli dalej będzie zainteresowana to będziemy zlecać 
wycenę mieszkania. 

Przewodniczący RM poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały.
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W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 11 radnych – 11 głosami 
„za”-, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”  podjęła uchwałę 
nr XXXIII-243/10 w sprawie „przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – 
niniejsza uchwała stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 3
e) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 
Baborów na 2010r.- projekt druk 250/10

Skarbnik Gminy – projekt obejmuje następujące zmiany :
- otrzymaliśmy zawiadomienie od Wojewody Opolskiego w sprawie przyznania 
dotacji celowej na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 
w kwocie 278.961 zł.
- otrzymaliśmy informację z Samorządu Województwa, w której zawiadamia się 
o przeznaczeniu dla Gminy Baborów kwoty 50.000 zł. na wykonanie dokumentacji 
melioracji szczegółowej wsi Szczyty, która ma polegać na zabezpieczeniu 
odwodnienia przed wodami opadowymi w Szczytach.
Na kontynuację programu oświatowego Comenius realizowanego przez Zespół Szkół 
w Baborowie z wolnych środków przeznacza się kwotę 11.301,17 zł. Jednocześnie 
dokonuje się korekty- przesunięć miedzy grupami wydatków środków finansowych 
zaplanowanych wcześniej jako wkład własny 13.504,00.
W związku z otrzymaniem samochodów przeznaczonych do realizowania zadań w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej na koszty ich utrzymania zabezpiecza się kwotę 
7.800 zł. z wolnych środków.
Na podstawie złożonego wniosku, do budżetu Gminy wprowadza się  zadanie 
inwestycyjne” Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą 
rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów” Gmina Baborów w realizacji tego zadania 
będzie pełnić funkcję lidera. Zadanie zostanie zrealizowane  do roku 2012. Montaż 
finansowy realizacji zadania w zakresie dotyczącym Gminy Baborów przedstawia się 
następująco:

1. 30.679 – środki własne
2. 759.971 zł. – środki unijne.

Środki finansowe  na 2010r. w wysokości 28.750 zł. zabezpieczone zostaną z 
wolnych środków.

Radny B.Kanas – jestem zainteresowany kwotą dotacji z Budżetu Państwa na 
dożywianie. Czy ta kwota jest porównywalna z kwotą z ubiegłego roku, czy jest ona 
przewidywalna na bieżący rok, czy być może niższa lub wyższa.

Skarbnik Gminy – o odpowiedź proszę Kierownik OPS, która przygotowywała 
wniosek o tę dotację.

Kierownik OPS U.Wasielak – wniosek jest przygotowany na mniejszą kwotę, 
ponieważ mniejszy jest wkład własny naszej Gminy, czyli będziemy mieć w tym roku 
mniej pieniędzy na dożywianie. Nie mam przy sobie wniosku i nie znam dokładnej 
kwoty.

Radny B.Kanas – na jakiej podstawie wpłynęła dotacja do budżetu gminy w takiej 
kwocie?
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Skarbnik Gminy – na podstawie zawiadomienia od Wojewody . Wojewoda przysłał 
zawiadomienie, że decyzją z dnia na podstawie Ministra Finansów zostaje 
zwiększona dotacja celowa dla tyt. samorządu i dla nas jest to podstawa do 
wprowadzenia jej do budżetu. Podejrzewam, że dotacja została ustalona na bazie 
wniosku, który został przekazany przez OPS, ale z tego co mi wiadomo nie jest to 
pełna kwota, dlatego, że później jest to weryfikowane, do końca marca dokonywana 
jest weryfikacja i przesyłana jest umowa do podpisania, na realizację tego zadania. 
Na etapie projektu budżetu nie było w ogóle środków dotacyjnych na dożywianie, 
była tylko część własna Gminy. 

Burmistrz Gminy E.Waga – w ubiegłym roku sponsor chcący zachować 
anonimowość wpłacił kwotę ok. 5 tys zł. z przeznaczeniem na remont kapliczki na ul. 
Powstańców. Kwota ta pozostała w budżecie gminy, ponieważ nie można było jej 
przekazać na rzecz grupy gospodyń z ul. Powstańców, które przy remoncie są 
bardzo zaangażowane. W dniu wczorajszym zostało założone specjalne konto, czy 
jeszcze te zmianę możemy wprowadzić dzisiaj do budżetu, czy wprowadzimy ją na 
następnej sesji?

Skarbnik Gminy – sprawę musimy przedyskutować

W związku z brakiem pytań i uwag do projektu uchwały Przewodniczący RM poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 11 radnych – 10 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXXIII-
243/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010r.-  
stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 3
f)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Lechoszesta 
na Burmistrza Gminy Baborów.- projekt uchwały druk nr 249/10

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Hończak przytoczył treść skargi 
P.R.Lechoszesta na Burmistrza Gminy ( zał. nr 7 do protokołu) oraz projekt uchwały 
wnioskując do Rady Miejskiej o uznanie skargi za bezzasadną.

Radny B.Kanas – mam pytanie do skarżącego : jak Pan to odbiera i czuje, kto Pana 
podpuścił, żeby taką skargę napisać.

P.R.Lechoszest – o podpuszczaniu nie ma mowy. P.Burmistrz bardzo dobrze wie, że 
to było robione pod moją osobę złośliwie i będziemy tę sprawę dalej kontynuować. 

Burmistrz Gminy – niech Pan robi, co Pan uważa za stosowne. 
                                                                               
W związku z brakiem pytań i uwag do projektu uchwały Przewodniczący RM poddał 
pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 11 radnych – 10 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXXIII-
244/10 w sprawie „rozpatrzenia skargi  Pana Ryszarda Lechoszesta na 
Burmistrza Gminy Baborów” - stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu.
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Ad 4.
Przewodniczący RM :
- do Rady wpłynęło pismo z GZOKiS z prośbą o wydelegowanie dwóch radnych do 
komisji oceniającej w ramach „Kolorowej olimpiady” w czasie ferii zimowych.. 
Zaproponowałem tę rolę J.Kowalczykowskiej i A.Kanasowi, którzy zgłosili swój akces 
i będą reprezentowali Radę na imprezie w dniu 8 lutego br. na sali gimnastycznej w 
Baborowie.
- wpłynęło pismo- skarga radnego B.Kanasa na radnego L.Górskiego za 
rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji mających na celu szkalowanie osoby 
B.Kanasa, treść pisma została odczytana ( zał. nr 10 do niniejszego protokołu)
Po przeanalizowaniu Ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Baborów nie 
ma ciała w postaci komisji etyki i zapisy ustawy nie mają umocowań prawnych do 
podjęcia działań w tym temacie. Czyli, jeżeli radny czuje się obrażony i naruszono 
jego dobra osobiste powinien zwrócić się na drogę sądową. Jednym z artykułów 
Ustawy o samorządzie gminnym jest art. 23, który brzmi :” Radny obowiązany jest 
kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy.  Radny  utrzymuje stałą więź 
z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane 
przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, 
nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.” Jest to sentencja funkcjonowania 
radnego, jego kontaktów z obywatelem i jego roli w pełnieniu funkcji społecznej jakim 
jest radny i reprezentuje grupę społeczeństwa, która go wybrała. W związku z tym 
nie widzę tutaj możliwości do działań przez Radę Miejską w Baborowie. Jeżeli 
chcemy na ten temat dyskutować, to proponuję to w pkt.8- Zapytania wolne wnioski.
- wpłynęło pismo Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej ( zał. nr 11 
do protokołu) dot. podziękowania za przekazaną pomoc finansową.
- wpłynęło pismo Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Woj.Opolskiego  dot. pomocy 
finansowej ( zał. nr 12 do protokołu)
Wiceprzewodniczący J.Jasion odczytał  pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie wątpliwości dot.  wybrania w drodze przetargu  przez GZOKiS w 
Baborowie  wykonawcy zadania „Organizacja przewozów uczniów na terenie gminy 
wraz z zapewnieniem opieki” i możliwości  zlecenia tego zadania Zakładowi Usług 
Komunalnych  ( zał. nr 13 do niniejszego protokołu)

Przewodniczący RM – wpłynęło wyjaśnienie do RM, chociaż Rada nie zwracała się 
do RIO o wykładnię w tym temacie.

Burmistrz Gminy –  pracownik RIO zadzwonił do Sekretarza Gminy z zapytaniem : o 
co chodzi z tymi autobusami. Kontroler RIO stosowne wyjaśnienia otrzymał, ale też 
padło pytanie skąd ich nagłe zainteresowanie naszymi przewozami. P.Sekretarz 
otrzymał informację, że do RIO wpłynęło pismo podpisane przez grupę radnych Rady 
Miejskiej w Baborowie, ale nie wymienionych z imienia i nazwiska tylko w podpisie 
było „grupa radnych Rady Miejskiej w Baborowie”, w którym ta rzekoma grupa 
radnych zwraca się z zapytaniem przedstawiając problem sugerując fakt, że 
Burmistrz tu zadziałał niegospodarnie, bo należało zlecenie dać bez przetargu 
Zakładowi Usług Komunalnych. Było zapytanie, czy jeżeli ZUK wygrałby przetarg to 
czy Burmistrz mógłby z ZUK-iem podpisać stosowną umowę na wykonanie zadania.
Dlatego mam pytanie, czy ktoś z Państwa poczuwa się do tego, że jest w tej grupie 
radnych ?
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 Nie widzę, chociaż nie ma na sesji wszystkich radnych, to nie podejrzewam, by 
któryś z tych radnych miał z tematem coś wspólnego.
Jest to kolejny anonim, który wyszedł z naszej gminy, mający na celu zdeklasowanie 
tego, co robi Burmistrz, bo wiadomo, że Burmistrz za wszystko odpowiada 
sugerujący niegospodarność Burmistrza, to, że w przetargach ominął ustawę o 
zamówieniach publicznych, albo nie skorzystał z zapisów tej ustawy, na którą 
powołuje się inspektor RIO tj. na przepis, który określa że z własną spółkę 
komunalną powołaną w określonym celu można podpisać umowę bez przetargu. My 
jednak zorganizowaliśmy przetarg, należy zapytać dlaczego. Poprosiłem GZOKIS o 
zestawienie kwot zapisanych w złożonych ofertach. Złożono 4 oferty :
PHU Ryszard Bajda – 273.780,00 zł.
Przedsiębiorstwo VEOLIA- 338.000,00zł.
ZUK Baborów – 1.015.014,00 zł.
PKS Głubczyce – 300.400,00 zł.
To jest odpowiedź na to, dlaczego ZUK nie wozi naszych dzieci.
Dla przypomnienia w 2006r. złożono następujące oferty podając stawki za 1 km:
PHU Ryszard Bajda – 2,65 zł.
ZUK Baborów – 2,74 zł
PKS Głubczyce – 3,42 zł.
Znowu ZUK był droższy od innych oferentów .
Ważniejszym problemem jest to, że być może na tej sali jest ktoś, kto posuwa się do 
rzeczy  przykrych, do pisania anonimów, bo pismo podpisane przez grupę radnych 
jest anonimem. Jeżeli żadna osoba z Państwa nie przyznaje się do tego, nie widzi 
siebie w tej grupie radnych, wiec jest to anonim. Jest to kolejny, nie pierwszy anonim, 
bo swego czasu czytałem Państwu anonim, który został podpisany przez wielu 
mieszkańców Rakowa”  Wydaje mi się, że obydwa te pisma mają wspólnego ojca, 
matkę. Apeluję i do grupy radnych i wielu mieszkańców Rakowa, do zrozpaczonej 
matki, która informuje Radio Opole, że w Baborowie w autobusach dzieją się 
dantejskie sceny, gdzie dzieci są bite, katowane, poniżane, bo taki telefon do Radia 
Opole kiedyś miał miejsce, o trochę odwagi. Jeżeli macie Państwo wątpliwości 
piszcie, bo Burmistrz nie jest nieomylny, ale miejcie odwagę się podpisać, a jeżeli tej 
odwagi w Was nie ma, dajcie sobie spokój z życiem publicznym. Takie metody może 
były do przyjęcia kiedyś, teraz za zadawanie pytań, wyjaśnianie, nikt nikogo nie 
stawia pod pręgierz. Ja kiedyś również miałem wątpliwości, czy działania Zarządu 
Gminy, Dyrekcji Szkoły są zgodne z prawem i też pisałem, ale podpisywałem się jako 
radny Eugeniusz Waga. Zdobądźcie się na odrobinę odwagi.

Radny L.Górski – czy jest możliwość dokładnego zapoznania się z tym materiałem 

Przew. RM – oczywiście 

Radny L.Górski – ale ja chciałbym to skserować, dostęp do informacji 

Przew. RM – Pan pewne przepisy zna i nie musimy sobie udowadniać pewnych 
rzeczy

Radny B.Kanas – odnośnie w/w pisma cokolwiek by nie powiedzieć i jakkolwiek by to 
nie nazywać, to wyjaśnienie RIO dla mnie radnego jest interesujące i mądre, bo ja 
takiej wiedzy wcześniej nie posiadałem. Dzisiaj już wiem na przyszłość, jak komuś 
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doradzić i jakie zająć stanowisko. Gdyby ten ktoś się podpisał, to byłbym mu dzisiaj 
wdzięczny za tą informację.  

Wiceprzewodniczący RM odczytał również pismo Państwowej Komisji Wyborczej 
dot. dokonania  przeglądu istniejącego podziału  gminy na stałe obwody głosowania i 
na okręgi wyborcze ( zał. nr 14 do niniejszego protokołu)

Przew. RM – rozpoczął się kolejny Turniej Samorządowy pod patronatem Starosty 
Powiatowego . Rozegrane zostały już dwie konkurencje tj. siatkówka i strzelanie . 
Nasza Gmina była reprezentowana w obu dyscyplinach . W  siatkówce zajęliśmy III 
miejsce, w strzelaniu II miejsce. W dniu 12 lutego o godz. 17:00 na sali ZSM w 
Głubczycach zostanie rozegrana kolejna dyscyplina – tenis stołowy. Proszę o udział 
w Turnieju. 19.II będzie rozegrany dart i 26.II piłka nożna w Baborowie.
Na każdym turnieju jest prowadzona zbiórka pieniędzy. Przyjęto, że zebrane 
pieniądze przekazywane są na określony, szczytny cel. 
Wpłynęło pismo Zarządu Powiatu Głubczyckiego dot. przejęcia udziałów Skarbu 
Państwa  PKS Spółka z.o.o.w Głubczycach z prośbą o opinię w tej sprawie.( zał. nr 
12 do protokołu) 

Radna Powiatu E.Kielska – Rada Powiatu podjęła już decyzję o przejęciu udziałów, 
na ostatniej sesji,  w związku z tym sprawa jest bezprzedmiotowa.

Ad 5.
Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym zostało radnym 
przekazane w formie pisemnej i stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Gminy – Starosta prosił o usprawiedliwienie swojej nieobecności z uwagi 
na konieczny wyjazd. Prosił o przekazanie informacji, że  w najbliższych dniach 
zostanie ogłoszony przetarg na remont ul. Głubczyckiej w Baborowie.
Proszę o pytania dot. sprawozdania

Radny F.Wierzbicki – proszę o rozszerzenie pkt. 6 dot. spotkania z wykonawcą 
kompleksu boisk na ul. Wiejskiej.

Burmistrz Gminy – było to standardowe spotkanie . Trwa w tej chwili przerwa zimowa 
w pracach. Przy tak dużej inwestycji są do uzgodnienia szczegóły dot. konieczności 
wprowadzenia poprawek do projektu, bo pewne rzeczy, pomysły wychodzą w trakcie 
budowy. Jednym z omawianych tematów i problemów była kwestia piłkochwytów, 
które pierwotnie były zaprojektowane w inny sposób, teraz chcemy zrobić je trochę 
większe, aby lepiej spełniały swoje zadanie. Chodzi o piłkochwyty przy boisku do piłki 
nożnej. Drugim problemem, gdzie prosiłem o przedstawienie stosownych wyliczeń 
jest zwiększenie zakresu robót o kilkadziesiąt metrów tj. drogi dojazdowej, 
pożarowej, z której na co dzień będzie można korzystać do celów dowozu młodzieży 
i te stojące w tej chwili autobusy na ulicy Wiejskiej, spróbujemy przestawić na teren 
zamknięty szkoły, gdzie dzieci bezpiecznie będą mogły wsiadać i wysiadać, a 
autobusy nie będą przeszkodą w ruchu po ul. Wiejskiej. Czekam na wycenę.  Trzeba 
tam poszerzyć łuki na wjazdach z jednej i drugiej strony.
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Radny F. Wierzbicki – czy są jakieś zagrożenia odnośnie zachowania terminu 
zakończenia tdp.

Burmistrz Gminy – planowany termin zakończenia inwestycji  planowany jest na 
koniec sierpnia 2010r.Jednak wykonawca deklaruje, że termin prawdopodobnie 
zostanie skrócony. Jeżeli się uda, to zadanie oddałby  do odbioru na koniec czerwca, 
co byłoby bardzo korzystne z racji zbliżających się wakacji.
Przy wprowadzaniu zmian do budżetu jest pozycja 50 tys zł. Jest to dotacja do 
wykonania zadania, melioracji w Szczytach . 21 stycznia br. odbyło się spotkanie w 
Szczytach. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek P. Kasiura, Dyr. i Wicedyrektor 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, projektant tego zadania. Rozmawialiśmy o sprawie dot. 
moim zdaniem źle wykonanego projektu, który nie przewidywał wszystkich 
potrzebnych prac do wykonania. W trakcie spotkania ustalono, że projektant dokona 
zmian w projekcie, chodnik będzie węższy kosztem jakiegoś urządzenia do 
odprowadzania wody, ale to przedstawi projektant w trakcie następnego spotkania, 
które odbędzie się w  najbliższych tygodniach. Aby zabezpieczyć Szczyty przed 
wodami opadowymi i roztopowymi będzie wykonany rów melioracyjny wzdłuż drogi 
gminnej, transportu rolnego, która przebiega za gospodarstwami, równolegle do 
drogi wojewódzkiej. Z uwagi na moje usilne starania Zarząd Województwa 
zadeklarował, że w pełni pokryje koszty zarówno sporządzenia dokumentacji jak i 
wykonania tego zadania jeżeli koszty razem nie przekroczą 200 tys zł. Analizując 
zakres tych prac myślę, że spokojnie się zmieścimy. W związku z tym jest szansa, że 
wszelkie koszty związane z wykonaniem tego odwodnienia poniesie Zarząd 
Województwa.

Ad 6.
Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady przedstawili plany pracy 
komisji na 2010r, które stanowią odpowiednio zał. nr 16, 17, 18, 19 do protokołu.

Burmistrz Gminy – wnioskuję o wprowadzenie do planu pracy Komisji Rewizyjnej -
przeprowadzenie kontroli przetargów na dowóz młodzieży. Chodzi o 
przeanalizowanie protokółu z przetargu, sprawdzenie kwot. 

Plany pracy zostały przyjęte większością głosów. 

Ad 7.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał z protokołem z przeprowadzonej 
kontroli OSP pod kontem wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za udział w 
działaniu ratowniczym od października 2008r. do końca kwartału 2009r.-  stanowi zał. 
nr 20. 

Ad 8.
Radny B.Kanas – odniosę się do złożonej skargi na L.Górskiego. Nie jest dla mnie 
zaskoczeniem, że Rada Miejska nie jest władna, nie ma instrumentów, żeby sprawę 
rozpatrzyć. Nie mniej jednak moje pismo zaowocowało tym, że P.Przewodniczący 
przytoczył art. ustawy o samorządzie gminnym, który dot. nas wszystkich. W związku 
z tym zwracam się do radnych, nasz kolega cudotwórca zaszydził sobie nikczemnie 
nie tylko z mojej osoby, Burmistrza, ale również z powagi obrad Sesji Rady Miejskiej. 
To, że nie ma instrumentu, aby przywołać radnego do porządku, to nie znaczy , że 
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my tu wszyscy obecni będziemy tolerować takie zachowania w przyszłości. Dzisiaj 
dotyczy to mojej osoby, ale w kolejnym wydaniu okaże się być może, że inne 
koleżanki i koledzy będą posadzone na „gorącym krześle” . Ja z pełną 
odpowiedzialnością i powagą stwierdzam, że w okresie prac nad projektem budżetu 
chyba od października do sesji budżetowej nie byłem w gabinecie Burmistrza. Myślę, 
że P.Burmistrz potwierdzi to zeznanie. Jestem w stanie udowodnić i mam świadków, 
gdzie rozmowa się odbyła, bo była tu osoba obecna na sali i widziała tę rozmowę.
W związku z tym mając na uwadze dobro nas wszystkich i powagę naszych obrad 
pragnę złożyć Państwu wniosek pod rozwagę. Myślę, że Rada Miejska w tym 
temacie jest władna to przegłosować. Brzmi on tak: w związku z publikacją przebiegu 
sesji budżetowej z dnia 21 grudnia 2009r. na łamach biuletynu „NIE głos 
mieszkańców” przez autora L.Górskiego Rada Miejska wyraża stanowisko, opinię 
w tej sprawie. Publikowane przez radnego L.Górskiego informacje nie mają 
uzasadnienia w rzeczywistości . Są nieprawdziwe, szkodzą powadze obrad i nie 
służą dobremu wizerunkowi Rady Miejskiej i Gminy. Taki wniosek składam pod 
głosowanie. Uważam, że taka adnotacja w protokole z dzisiejszych obrad powinna 
być zamieszczona dla potomnych.

Radny L.Górski – „prawdziwa cnota krytyki się nie boi”- radny Kanas głosował za 
budżetem, przyczynił się do zadłużenia Gminy 58 % jako jeden z wielu . 
P.Przewodniczący miał Pan rację pouczając radnego B.Kanasa, że jeżeli się czuje, 
że jego dobra osobiste zostały naruszone, to Pan pouczył co ma czynić. Fakt jest 
faktem, taka rozmowa szczera się odbyła miedzy nim a Burmistrzem w przerwie, 
i głosował za budżetem – fakty, o których piszę są niepodważalne. Drugoplanowe 
jest miejsce akcji i ja jako dziennikarz mogę sobie pozwolić na pewne symbole 
w moich artykułach. Ze względu na złą pogodę, zimę, mróz, nie umieszczałem 
miejsca akcji na cmentarzu, tylko w gabinecie Burmistrza, nie chciałem, aby radny 
Kanas i Burmistrz się przeziębili, bo są mrozy, śnieg itd. Jeżeli się czują urażeni 
P.Przewodniczacy ich pouczył.
Natomiast dekoracje drugoplanowe typu „gorące krzesła” itd. pisałem, piszę i pisać 
będę. Jak się komuś nie podoba odsyłam do drogi sądowej.

Radny B.Kanas – panie Górski jak zwykle nie zrozumiał Pan mojej intencji . 
Abstrahuję od złożonej skargi . W tym momencie występuję w imieniu Rady Miejskiej 
w Baborowie, jako jej jedno ogniwo, w imię jej dobra na przyszłość i ten wniosek, 
który składam nie ma nic wspólnego z panem, co Pan tam ”nabazgrolił”.  Ja mam tak 
mocną psychikę, że z takimi samozwańczymi redaktorami jak Pan, radzę sobie 
w pojedynkę. Natomiast mam na uwadze dobro koleżanek i kolegów w Radzie 
Miejskiej na przyszłość. 

Burmistrz Gminy – chciałbym tylko zaapelować do wszystkich radnych, również 
radnego Górskiego. Nie czuję się urażony, bo zdążyłem przywyknąć do tego typu 
retoryki. Po raz kolejny padła cyfra 57,88 jako procent zadłużenia Gminy . 
Przypominam, że jest to planowany na koniec roku 2010r.procent zadłużenia Gminy, 
jeżeli wszystkie zadania, dochody, wydatki zostaną zrealizowane. Planowany na rok 
2009 procent zadłużenia gminy sięgał 46-47% zrealizowany wyniósł 28%. Wiec 
proszę nie mówić, bo w tym momencie jest to ewidentne publikowanie nieprawdy, że 
zadłużenie Gminy, wynosi 58 %, jest to na dzień dzisiejszy zwykłe kłamstwo i 
konfabulacja. Jeżeli wszystkie zadania zostaną zrealizowane, wszystkie dochody i 
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przychody, wtedy na koniec 2010r. takie zadłużenie może być. Jest planowane, co 
nie znaczy, że jest wykonane.

Radny L.Górski – jest to kwestia odpowiedniej wykładni, interpretacji Pańskich słów. 
Ja odbieram to i  podtrzymuję te 58 %.

Radny F.Wierzbicki – nie na miejscu byłoby nie zajęcie przeze mnie stanowiska w tej 
sprawie. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego przerwy  na sesji w dniu 21.12 
P.Kanas stwierdził, że musi iść na salę gimnastyczna, bo został przywieziony sprzęt 
sportowy i musi go odebrać, po czym szybko wyszedł z sali. Na korytarzu Burmistrz 
zatrzymał P.Kanasa i zamienił z nim dwa, trzy zdania, bo P.Kanas się bardzo śpieszył 
i wyszedł z budynku. Nie było możliwości dalszej rozmowy, bo jak P.Kanas wrócił to 
sesja już trwała. 

Radny M.Hończak – pytanie do Przew. Komisji Rolnictwa w imieniu wyborców : na 
sesji budżetowej zgłosił Pan wnioski do budżetu. Jaki wpływ na kondycję finansową 
i stabilność gminy ma kwota 5 tys zł. zdjęta z wydatków bieżących budżetu Gminy na 
2010r. 

Radny F.Wierzbicki (Przew. Komisji Rolnictwa…) – według mnie każda złotówka jest 
ważna w takim lub innym stopniu. Kwoty 5 tyś, 50 tys zł. w sumie coś dają. Zgłosiłem 
taki wniosek jaki zgłosiłem, a dlaczego nie padł wniosek ze strony kolegi jak 
i pozostałych radnych odnośnie skreślenia innego zadania z budżetu.

Radny C.Wanat – odnośnie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – otrzymaliśmy 
już ten dodatek, wielkość dodatku jest to sprawa osobista każdego nauczyciela, 
natomiast czy można uzyskać informację ile to będzie kosztowało.

Burmistrz Gminy – Gminę kosztowało to w granicach 150 tys zł., dokładnej kwoty nie 
jestem w stanie podać.

Skarbnik Gminy – stosowne sprawozdanie Związek Nauczycielstwa otrzyma  w 
wymaganym terminie.

Radny C.Wanat – chodzi mi o to, czy te pieniądze są z tamtego roku, czy z obecnego 
budżetu.

Burmistrz Gminy – nie ma pieniędzy pochodzących z tamtego roku

Skarbnik Gminy – chodzi Panu o planowane czy fizyczne pieniądze, bo to są dwie 
różne rzeczy. Bo jeżeli chodzi o plan, to na razie czekamy na zawiadomienie 
o ostatecznych kwotach subwencji i dotacji. Jeżeli wzorem poprzedniego roku 
otrzymamy zwiększenie subwencji, to ta różnica będzie przeznaczona na pokrycie 
tego dodatku uzupełniającego. Natomiast jeżeli będzie sytuacja, że nie dostaniemy 
zwiększenia, a nawet może być zmniejszenie, wtedy będziemy musieli szukać tych 
pieniędzy w budżecie, bo do końca roku może nie starczyć pieniędzy. Na ten 
moment w planie środki były. Fizycznie na koncie również było tyle środków, że 
można było je przelać.

Radny C.Wanat – czyli nie było to pokryte żadnym kredytem.
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Skarbnik Gminy – w tym momencie nie było na ten cel zaciąganego kredytu 

Radny M.Hończak – na poprzedniej sesji był wniosek radnego B.Kanasa, aby 
P.Skarbnik Gminy informowała o stanie finansów, czy ma Pani to przygotowane, czy 
jeszcze za wcześnie.

Skarbnik Gminy – odpowiadając radnemu B.Kanasowi na poprzedniej sesji mówiłam, 
że będę podawać te informacje w momencie, kiedy będę miała sprawozdanie. 
Stosownych sprawozdań jeszcze nie ma . Mam tylko orientacyjną kwotę wolnych 
środków, która może się jeszcze zmienić dlatego, że nie mamy jeszcze wszystkich 
sprawozdań, ani i z urzędów skarbowych ani z Ministerstwa Finansów w zakresie 
udziałów. Termin sprawozdania to 24 lutego i po tym terminie będę mogła 
wiarygodnie podać kwoty wolnych środków, 

Radny J.Jasion – zdanie P.Wierzbickiego „dlaczego nie padły inne wnioski do 
projektu budżetu „. Z pełnym szacunkiem takie wnioski padły, bo o tym była mowa 
przed chwilą . Wnioski składał radny B.Kanas, zostały one zaprotokółowane, czyli 
konkretne wnioski były zgłoszone. Dla mnie przykrym jest to, że zmiana i wycofanie 
tych wniosków nastąpiło na skutek rozmów nie na tej sali, tylko gdzieś w kuluarach. 
Nie wnikam, czy to było w gabinecie, czy na korytarzu, nie byłem tego świadkiem. Że 
tam nastąpiło przekonanie zgłaszającego wnioski, żeby je wycofał i tak zrobił, bo je 
wycofał. Dla mnie to przykre, że nie było tego w czasie debaty na tej sali,  użytych 
argumentów „Panie radny może Pan to wycofa” bo były to wnioski, które stanowiły 
wydatki nie inwestycyjne, a wydatki bieżące. Faktem jest, że przekonanie radnego 
nastąpiło w kuluarach, poza salą obrad.  Burmistrz zapewnił, że te środki, które miały 
być zdjęte będą pozyskane w formie dotacji i myślę, że tak się stanie, a czas pokaże, 
czy to będzie miało miejsce. 
Pytanie do P.Skarbnik – czy wypłacona kwota na dodatki uzupełniające dla 
nauczycieli była przewidziana w prognozach na taką kwotę w trakcie roku 2009r. , 
czy ta kwota okazała się dużą kwotą, bo faktem jest, że mówiliśmy w roku ubiegłym 
o konieczności wypłaty, bo to obowiązek i takie dodatki będą się należały. Pamiętam, 
że Przewodniczący ZNP C.Wanat sygnalizował o tym fakcie, że będzie obowiązek 
wypłacenia tych dodatków i nie pamiętam jak Rada czy organ prowadzący oświatę 
z tym tematem sobie poradził, że akurat wyszła kwota, która została już na początku 
2010 wyasygnowana ze środków własnych. Czy subwencja będzie na tyle wysoka, 
że nam to pokryje, to czas najbliższy pokaże.
Podsumowując, czy ta kwota była przewidywana przez Panią ,czy spodziewała się 
Pani niższej kwoty i co czyniono w trakcie roku budżetowego 2009 żeby z tym 
tematem poradzić sobie jeszcze do końca roku.

Skarbnik Gminy – w tym momencie mamy inną wiedzę w temacie, niż mieliśmy w 
roku ubiegłym. Do końca roku czekaliśmy na podpisanie rozporządzenia, które 
zmieniało wypłaty tych dodatków dla nauczycieli. Ponadto w zasadach obliczania 
dodatku jest zapisane, że bierze się pod uwagę wszystkie wynagrodzenia, które 
osiągnęli nauczyciele łącznie z grudniem. Więc fizyczną niemożliwością było 
obliczanie tego w okresie września czy października. Prace przygotowawcze były na 
stanowisku płacowym w GZOKIS bardzo intensywnie w okresie listopada i grudnia. 
Wymagało to bardzo wiele pracy . Pracownicy kilkakrotnie byli na szkoleniach w tym 
zakresie. To jaka wynikła kwota, to na etapie października, września nie byliśmy w 
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stanie przewidzieć, bo wymagało to mnóstwa obliczeń i pracy w przypadku każdego 
jednego nauczyciela odrębnie. Trzeba było się odnieść do każdej jednej godziny, 
którą miał nauczyciel wypłaconą. To trzeba było wszystko poprzeliczać. W tym 
momencie były to dla nas sumy abstrakcyjne.

Dyr. GZOKiS B.Czekańska –  mam przy sobie nowy miesięcznik „Dyrektor 
Przedszkola” i dla zainteresowanych proponuję artykuł Pt.” Problematyczna 
realizacja art. 30 a Ustawy Karta Nauczyciela”, gdzie jest napisane, że dopiero 19 
grudnia 2009r. weszła w życie zmiana ustawy i pojawiło się rozporządzenie to i tak 
skomplikowało funkcjonująca do tej pory bazę danych. Przeczytajcie Państwo i 
zobaczycie jak niesamowicie było to skomplikowane. Pomimo wyliczenia, do tej pory 
wszystko to, budzi kontrowersje wśród organów prowadzących. Byliśmy na pięciu 
wspólnie z Dyrektorem , Główna Księgową szkoleniach  i nikt nie jest w stanie 
jednoznacznie określić sposobów wyliczania danych. Jest to pierwszy rok i myślę, że 
drugi będzie nieco lepszy.

Burmistrz Gminy – każdy z nas ma inny wycinek wiedzy w tym temacie. Otóż 
wprowadzony art. 30 w Karcie Nauczyciela jest kolejnym bublem prawnym, który 
ustawodawca zafundował samorządom. ZGŚO do którego Gmina Baborów należy 
podjął bardzo zdecydowane działania i dzięki nim wprowadzono zmianę, która w 
ogóle umożliwiła przeprowadzenie tego, przesuwając termin realizacji na koniec 
stycznia, bo wymagano od nas rzeczy niemożliwej . Mieliśmy do końca roku zrobić 
coś, co było niemożliwe. Trudno było we wrześniu czy październiku próbować radzić 
sobie z tematem . Wszyscy wiedzieliśmy, że do zapłacenia nauczycielom będzie 
określona kwota, która nie będzie niska, bo tak ustawodawca sobie zażyczył. Czy 
pieniądze dostaniemy z powrotem -nie wiadomo.

Radny C.Wanat – wiadomo, że kwota była nieznana, ale jak radziły sobie inne 
samorządy. Przypomnijmy sobie jak ustalaliśmy regulamin wynagradzania 
nauczycieli, jeżeli chodzi o dodatki nauczycielskie. Wtedy obecni na posiedzeniu 
przedstawiciele ZNP o tym mówili. Inne Gminy poradziły sobie w ten sposób, że  za 
wychowawstwo przyznano 250-300 zł. i to było już w trakcie roku. Po szkoleniu we 
wrześniu zwróciłem się do Burmistrza z pismem o wyliczenie dodatku do sierpnia. 
Dlatego, że nauczyciele w tamtym roku mieli dwie podwyżki od stycznia i od 
września. Ta pierwsza wyliczona kwota dawałaby pewien obraz tego, co 
nauczycielom trzeba będzie wypłacić. Zgadzam się z tym, że wyliczenia to żmudna 
praca . Burmistrz odpisał, że zajęło by to zbyt dużo czasu. Nie zgadzam się z jednym 
stwierdzeniem, teraz trzeba będzie to zapłacić z dochodów własnych Gminy. Po to 
ten artykuł został wprowadzony, ja wiem, że dla samorządów jest to niekorzystne 
żeby Gminy z subwencji oświatowej, która jest przeznaczona na pensje dla 
nauczycieli nie wykorzystywały do innych celów. Te pieniądze były w subwencji w 
roku 2009, do tych średnich była dostosowana subwencja.

Radna Powiatu E.Kielska – z wyliczeń w Starostwie wyszło, że nie muszą nic 
dopłacać żadnemu nauczycielowi.  Orientowałam się w naszym Powiecie poza 
naszą gminą największa kwota jaka została wypłacona w jednej z gmin to średnio 
ok.200 zł. Jestem zaskoczona, że dostałam wyrównanie, bo jednak byłam 
dyrektorem szkoły do końca sierpnia i miałam choćby dodatek funkcyjny, więc nie 
mogę powiedzieć, że zarabiałam mało. Jestem zaskoczona tą kwotą, dlatego 
chciałam zapytać, czy nie będzie jak z Comeniusem , że za chwilę ktoś będzie mi 
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kazał zwracać te pieniądze. Czy na pewno jest to wszystko dobrze wyliczone, bo 
jestem zaskoczona, że dostałam wielokrotnie więcej niż jest w innych gminach. 
Słyszymy wokół, że w ogóle nie dostają, albo dostają po kilka złotych. Czy nikt mi nie 
będzie kazał za miesiąc, dwa zwrócić tych pieniędzy.

Przewodniczący RM – prosiłbym o nierozbudowywanie pytań czy uwag, bo 
wyjaśniamy sobie problem, który jak powiedziała P.Czekańska w miesiącu grudniu 
zaistniał. Rozumiem pewne rzeczy, ale nie podejrzewam władz Gminy ani nas, gdzie 
do oświaty dokładamy ponad milion złotych, że pieniądze z subwencji oświatowej 
przejadamy, przehulamy. Nie przesadzajmy pewnych rzeczy. Jeśli one byłyby 
wydane wcześniej, to dopłata do oświaty byłaby diametralnie wyższa. Gdyby była 
sytuacja taka, że subwencje przenosimy do nadwyżki budżetowej, to jest rzecz 
zrozumiała, ale nie w tym momencie, kiedy są takie dofinansowania.

Dyr. GZOKiS – chciałam sprostować, że subwencja oświatowa nie jest tylko na płace 
nauczycielskie, bo jest ona na wydatki związane z oświatą w tym głównie płace. 
Chyba nikt mnie nie podejrzewa, że specjalnie zrobiłam prezent nauczycielom. Na 
miarę naszych możliwości popieranych we wszystkich możliwych miejscach, gdzie 
tylko można było uważamy, że zrobiliśmy wszystko dobrze. Nie mam pewności, że 
inne gminy zrobiły dobrze, może tak samo myślą jak my. Tak wyliczenia wyszły u 
nas. Niedomówienia biorą się z tego, że każdy musi interpretować ustawę. Nie ma 
jasnych wykładni, co to jest etat, średnio-roczna liczba itd. Moi pracownicy w 
GZOKiS przez cały rok, ponieważ próbowałam, aby już od połowy roku te wyliczenia 
robić po cztery razy zmieniały listy, dlatego, że zmieniała się interpretacja samego 
określenia. W końcu nie było wiadomo, który ze sposobów jest dobry. Dopiero przy 
końcu roku zostało uściślone na chwilę obecną.

Burmistrz Gminy – nie mogę się odnosić do sposobu naliczania przez innych, bo jak 
zwykle porównujemy się do innych, co czasami jest dobre, a czasami bezsensowne.
Jeżeli popełniliśmy błąd w naliczeniu, jeżeli wypłaciliśmy za dużo, to logicznym 
będzie, jeśli zwrócimy się do nauczycieli o zwrot nienależnie pobranych 
wynagrodzeń, jest to oczywiste i zgodne z prawem. Natomiast na pewno nie 
będziemy wypłacać odsetek karnych w przypadku, gdybyśmy te kwoty wyliczyli 
niższe niż należało wyliczyć i wtedy każdy mógłby zażądać wypłaty należnych mu 
odsetek. To też my odsetek płacić nie będziemy, a być może, ja tego też tego nie 
przesądzam zajść sytuacja, że będziemy prosić nauczycieli o zwrot nienależnie 
wypłaconych, ale na dzień dzisiejszy wszystkie wyliczenia zostały wykonane 
w najlepszej wierze, zgodnie z przepisami, zgodnie z umiejętnościami.

Radny C.Wanat – na szkoleniu była mowa, że to RIO miało zaopiniować z każdej 
gminy wyliczenia. 

Dyr. GZOKiS – do 10 lutego mają być wysłane sprawozdania do RIO tak samo jak do 
ZNP.

Radny C.Wanat – nie wszyscy radni są zorientowani w temacie.  Wg art. 30 tzw. 
średnia wyliczona jest na każdy stopień awansu zawodowego. Mamy nauczycieli 
dyplomowanych, mianowanych, stażystów i kontraktowych i wg zapisu powinni 
\osiągnąć pewną wyliczoną średnią, jeżeli jej nie osiągną, to po to jest ten dodatek 
uzupełniający. Skąd się bierze, że nauczyciele nie osiągają tej średniej . Otóż 60-
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70% wypłaty nauczyciela stanowi pensja zasadnicza, natomiast wszystkie pozostałe 
to są dodatki, z czym związek walczy od lat, żeby podstawa była jasna, a dodatki 
mniejsze. Pensje mamy zagwarantowane przez Państwo i tu nie może być za mało, 
natomiast bierze się to z dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo klasy , to się 
bierze z godzin nadliczbowych, których u nas prawie nie ma i później okazuje się, że 
to są te braki. Na przyszłość jak będziemy na ten rok ustalać regulamin 
wynagradzania, żeby znów w przyszłym roku nie trzeba było wypłacać takich 
jednorazowych dodatków. Z racji czysto osobistych dlaczego mam się nie cieszyć z 
otrzymanego dodatku, konkretnej sumy pieniędzy, ale  chodzi o to, żeby tutaj Gmina 
nagle nie ponosiła tak dużych wydatków, to trzeba się zastanowić nad wysokością 
tych dodatków.

Przew. RM – niepotrzebnie rozbudowujemy temat, bo są pewne zapisy ustawowe, 
które obligują do pewnych działań . Wiemy że temat Karty Nauczyciela i świadczeń 
nauczycielom budził wiele dyskusji, jak też inne rzeczy związane z pieniędzmi czy 
wypłatami. Sytuacje są na dzisiaj na tyle niejasne, że rodzą problemy, kontrowersje 
tak jak dzisiaj.
Dyskutujemy w temacie już długo, a żadnego konsensusu  w tym temacie nie 
osiągniemy. Rozumiem stanowisko Przew. ZN, że spływ środków w odpowiednim 
wymiarze przez cały rok w odpowiedniej kwocie dałby możliwość nauczycielom 
zainwestowania pewnych środków już w styczniu. Te pieniądze dopiero dostana w 
grudniu. Na dzień dzisiejszy w tym temacie chyba nie wypracujemy stanowiska.

Dyr. GZOKiS – w momencie, kiedy stosowne sprawozdanie zostanie rozesłane do 
jednostek zobowiązuję się na Komisji Oświaty zapoznać wszystkich radnych z 
dokładnym sposobem wyliczenia tego dodatku, jeżeli jest taka potrzeba. Tylko proszę 
mi wcześniej powiedzieć. 

Radna Powiatu- to, że dostaliśmy tak duże dopłaty oznacza, że nie zarabiamy tak 
dużo jak w innych gminach 

Przew. RM – jeżeli wrócilibyśmy pamięcią do pewnych wyliczeń, które zostały 
przeprowadzone na tej sali w czasie dyskusji i planowania pewnych rzeczy przez 
Przew. ZGŚO, gdzie wyliczono, gdzie Gmina Gorzów Śląski mieści się w subwencji 
oświatowej i jeszcze jej zostaje, a w naszej Gminie ta subwencja oświatowa jest 
pochłaniana, gdzie infrastruktura jest naprawdę do pozazdroszczenia. Także tu 
stanowiska mogą być różne i możemy w tym temacie dyskutować długo. Rozumiem 
obawy i uwagi, że pewne rzeczy muszą być wyrównane. Padło stwierdzenie, że jest 
to pewna forma scedowania na samorządy gminne zadań państwa, gdzie Państwo z 
pewnymi rzeczami sobie nie radzi. 

Radny M.Hończak – czy była już refundacja środków z dotacji „Turysta na trasie” 
odnośnie tego, że zniknął nam znowu jeden lokal gastronomiczny i turysta, który 
przeczyta te tablice, wjedzie na teren miasta Baborowa nie będzie mógł zjeść. Ile 
kosztuje obsługa tych tablic, bo jest ich ok.20. Można się o nie potknąć na każdym 
kroku.

Skarbnik Gminy – do dnia dzisiejszego nie wpłynęła jeszcze refundacja z 
EUROREGIONU SILEZJA na refundację tego zadania.
Nie były robione szacunki jakie będą koszty utrzymania tych gablot.
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Radny M.Hończak – wiadomo, że trzeba tam pojechać i powymieniać informacje.

Przew. RM – sadzę, że to, że tablice się znajdują, to chyba jest normalną rzeczą, bo 
służą jako miejsca ogłoszeń. Na nich prócz wizytówki o każdej miejscowości, są 
różne informacje i ogłoszenia dla mieszkańców. Chyba nie mamy powodów do tego, 
by krytykować tą formę. W każdej miejscowości, gdzie taka tablica stoi mieszkaniec 
ma możliwość zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami czy obwieszczeniami i to 
jest rzecz ważna i potrzebna. 

Burmistrz Gminy – nie wyobrażam sobie,  by tablice generowały jakiekolwiek koszty, 
ponieważ same gabloty, jak i to co w nich jest zostały wykonane w ramach programu 
i temat  jest zamknięty. Drugi komplet, bo wiadomo, że po dwóch latach materiał, 
który wisi w gablotce może wyblaknąć i komplet do wymiany jest wydrukowany i 
czeka, aby z niego skorzystać. Wszystko było wliczone w ramach projektu, natomiast 
czy wymiana tego materiału będzie generowała koszty, uważam, że nie, bo 
samochody gminne i tak po gminie się poruszają.
Natomiast nikt z nas nie ma wpływu na zmianę treści. Jest wpisany lokal, punkt 
gastronomiczny i nikt nie może zagwarantować, że przez najbliższe kilka lat, przez 
okres trwania projektu będzie funkcjonował itd.

Radny J.Jasion – jedna rzecz rzuca mi się w oczy jak przychodzę i mówimy o 
tablicach patrząc na zdjęcia pięknie wykonane jak zdjęcie budynku szkoły na ul. 
Krakowskiej, gdzie jeszcze są okna . Jak przechodzę później koło tej szkoły na ul. 
Krakowskiej to serce mi pęka.

Radny J.Ronczka – mam uwagę odnośnie wypowiedzi Radnej Powiatu na ostatniej 
sesji . Jestem bardzo zdziwiony i zaskoczony tym, że Pani wypowiedziała takie 
słowa, że radni, którzy przyjęli budżet na 2010r. uprawiają swoje interesy. Jestem 
rozgoryczony tym stwierdzeniem , bo np. ci sami radni nie tak dawno stawali za 
panią , głosowali, pisali pisma w pani obronie do Kuratorium . Wtedy było wszystko w 
porządku. Nagle Pani zmieniła swój pogląd i mówi Pani, że uprawiamy swoją 
prywatę. Chcę pokazać, gdzie jako radny tę prywatę ugrałem: zamknięcie 
przedszkola w Rakowie, przesuniecie wykonania remontu mostu i dróg i drogi polej w 
Rakowie , nie wykonanie drogi bocznej w Rakowie . Stało się tak nie dlatego, że jako 
radny nie miałem przebicia, tylko jestem radnym całej gminy, a nie tylko Rakowa. 
W dniu kiedy padł wniosek o remont ul. Moniuszki i Powstańców uważałem za 
konieczne jest przesunięcie  zadania na następne lata.
Ponadto moja córka miała staż w UM i mogła przystąpić do konkursu na stanowisko 
w podatkach tym bardzie że wcześniej głównie na tym stanowisku go odbywała. Ja 
nie pozwoliłem jej na to, żeby złożyła dokumenty, aby ktoś mi nie powiedział, że 
uprawiam prywatę.

Radna Powiatu – chciałabym, żeby przytoczyć tutaj, albo odegrać tę część nagrania, 
gdzie  powiedziałam takie zdanie. Ja takiego zdania nie wypowiedziałam. Ja nie 
mówiła, że zagłosowaliście, uprawiacie swoje interesy .Apelowałam do radnych, 
żeby tego nie robili, a nie mówiłam, że robią.

Radny J.Ronczka – sprawdziłem sprawozdania z sesji 

16



Przew. RM – nie prowadzimy dochodzenia, ani śledztwa w temacie. Protokół z obrad 
sesji został przyjęty i ewentualnie można sprawdzić zapisy .

Radny J.Jasion – w biuletynie Nie –głos mieszkańców jest zdanie z artykułu pod 
którym podpisał się radny C.Wanat – „ Radna Powiatu E.Kielska w związku z nową 
ustawą o finansach publicznych zapytała, jak Burmistrz  chce zniwelować różnicę 
miedzy wydatkami a dochodami w kwocie 2.200 tys zł. Odpowiedzi nie uzyskała,
W następnym wystąpieniu Radna zauważyła cyt.” nasza Gmina potrzebuje radnych, 
którzy nie będą uprawiali swoich interesów, tylko będą myśleli o tych, którzy ich 
wybrali”. To jest cytat z protokołu.

Radna Powiatu E.Kielska – to był apel, a nie ocena.

Radny L.Górski – proszę o wyjaśnienie : w protokole z ostatniej sesji RM jest zapis, 
gdzie Burmistrz mówi : moje drzwi były zawsze otwarte odpowiadając radnemu 
Hończakowi i Jasionowi. Zawsze tłumaczyłem i często  musiałem wyjaśniać jaka jest 
rola radnego, że nie jest to okazja do upieczenia prywatnej pieczeni, wytargowania 
dla siebie czegokolwiek, bo jeżeli ja dla siebie nie wyrywam nic. to nie pozwoliłem i 
nie pozwolę nadal, takiej możliwości nie ma. Nie ma prywaty w Gminie.
Chciałbym, aby P.Burmistrz przybliżył mi swoją myśl.

Przew. RM – chyba zaczyna w nas wchodzić lektura mediów publicznych i śledzenie 
komisji śledczych, bo zaczynamy się bawić w komisje śledcze, gdzie nawał pytań 
i rozmywanie pewnych, bardzo ważnych rzeczy powoduje rozmycie podstawowych 
kwestii. Może nie prowadźmy tego typu dyskusji, bo prowadzi ona do nikąd.

Radny L.Górski – wolność słowa Panie Przewodniczący

Przew. RM – ja nie neguję i nikomu tego słowa nie bronię . Każdy ma prawo się 
wypowiadać i każdy za swoje słowa odpowiada.

Burmistrz Gminy – gdybym dzisiaj miał powtórzyć tę myśl, to powtórzył bym ją słowo 
w słowo i tak zostanie, a kiedy będę wyjaśniał o co mi chodziło ja zadecyduję.

Radny L.Górski – musi być Pan odpowiedzialny za swoje słowa.

Burmistrz Gminy – i jestem

Radny L.Górski – ja stwierdzam, że nie 

Radny J.Jasion – w jakiej wysokości został w 2009r. zaciągnięty kredyt , ile wyniosło 
zadłużenie Gminy na koniec 2009r. 

Skarbnik Gminy – w 2009r. kredyt został zaciągnięty w kwocie 2.700.000. Łączne 
zadłużenie na 31.12. 2009r. to 5 mln zł.

P.R.Lechoszest – pytanie do Burmistrza- z jakich pieniędzy jest remontowana klatka 
schodowa na ul. Rynek 1, kto pokrywa koszty, czy  wspólnota mieszkaniowa. 
Zrobione są ładne ubikacje, bardzo dziękuję,  ale  w tej która mi przynależy 
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naprawdę swojej potrzeby fizjologicznej nie jestem w stanie załatwić, żeby spokojnie 
usiąść . Ładnie, pięknie to wygląda, wypadałoby może tą ściankę przesunąć . Jest 
piękny kompakt . Jestem zadowolony, ale nie z tej ubikacji. 

Burmistrz Gminy – o tym, że odbywa się tam remont wiem, natomiast nie byłem 
oglądać ani kompaktów, ścianek ani płytek. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na 
pytanie.
A to, że jest Pan niezadowolony, Pan cały czas jest niezadowolony. 
Jeżeli coś według Pana opinii dzieje się nie tak, to pracownik merytoryczny przyjmuje 
w swoim biurze codziennie. Ja bardzo często przyjmuję w swoim biurze, zawsze 
wtedy jak jestem. Nigdy, nikomu nie powiedziałem, że go nie przyjmę, bo mi się nie 
chce. Jak jestem to przyjmuję. Natomiast rozmawianie o ubikacjach nie przystoi do 
poziomu problemów, które powinny na sesji być rozwiązywane.

P.Lechoszest – ale to są nasze finanse. To nie jest śmieszna sprawa, że poruszyłem 
to na sesji . Odnośnie Pana powyższej wypowiedzi, że Pana drzwi dla nikogo nie 
były zamknięte .Przytoczę Panu moją sytuację. Pan był na urlopie, ale był Pan na 
swoim foteliku, zapukałem do drzwi i Pan mnie nie przyjął, powiedział Pan, że jest na 
urlopie, a przyjął Pan swego kuzyna w gabinecie. 
To ja się zwróciłem do P.Andrzejaka, że jest jakikolwiek remont na Rynek 1, bo jak 
zwykle nasza Gmina nie była poinformowana.

Przewodniczący RM – czy w budynek w którym Pan uzyskał mieszkanie jest w 
całości gminny, czy budynek w którym jest wspólnota.

P.Lechoszest – jest wspólnota, dlatego zapytałem kto ponosi koszty remontu

Przewodniczący RM – rozumiem pytanie, tylko nie rozumiem Pana sugestii, że 
Gmina nic nie wie. Gmina nie wie, bo nie wchodzi w kompetencje zarządcy . 
Proponuję zapytanie pisemne, czy też u pracownika merytorycznego, bo jak sądzę, 
Gmina też będzie partycypowała w procentowej ilości udziałów w tej w wspólnocie. 
W związku z tym pytania dotyczące finansowania,  wykonania itd.  do wspólnoty a 
jeśli chodzi o koszty, to pytanie w momencie, kiedy zadanie będzie rozstrzygane, a 
nie na zasadzie uwag, że Gmina nic nie wie, nic się nie interesuje. 

P.Lechoszest – byłem u P.Andrzejaka, ale on nie wiedział, że cokolwiek się dzieje 

Przew. RM – dlatego powiedziałem Panu, że to jest sprawa zarządcy wspólnoty.

Burmistrz Gminy – P.Lechoszest to co robę na swoim urlopie, to moja prywatna 
sprawa i mam do tego pełne prawo, a Panu nic do tego.

Przewodniczący RM -  w związku z tym, że radny B.Kanas zgłosił wniosek, który nie 
został podjęty w formie wypowiedzi radnych i dlatego wracam do tematu. Była 
propozycja Pana radnego, nikt tematu nie podjął. Chciałbym, abyście Państwo zajęli 
stanowisko, czy w temacie przeprowadzamy głosowanie bezdyskusyjne na zasadzie 
zgłoszonego wniosku, czy też  temat nie został podjęty.
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Radny B.Kanas – wniosek został złożony, każdy mógł się do niego odnieść, jeżeli nie 
ma takiej woli, radny Górski i Wierzbicki się odnieśli . Pana obowiązkiem jest 
przedstawienie go pod głosowanie. Każdy z nas ma swoją wiedzę na ten temat, 
radni przed sesją otrzymali pewne materiały. Na nikogo nikt nie wymiera presji. Mój 
wniosek dotyczy przyszłości Rady Miejskiej w Baborowie, jej wizerunku i szacunku 
dla obecnych radnych i tych, którzy przyjdą po nas. 

Przewodniczący RM – to nie jest wniosek na przyszłość, to jest wniosek dotyczący 
tego jednego tematu.

Radny B.Kanas – ten wniosek być może zostanie przeczytany przez wyborców i 
będą mieli jakiś swój punkt widzenia odnośnie przyszłych kandydatów do Rady 
Miejskiej.
Radny B.Kanas ponownie przytoczył treść wniosku:
„W związku z publikacją przebiegu sesji budżetowej z dnia 21 grudnia 2009r. na 
łamach biuletynu NIE- GŁOS MIESZKAŃCÓW przez autora L.Górskiego Rada 
Miejska w Baborowie wyraża stanowisko w tej sprawie. Publikowane przez radnego 
L.Górskiego informacje nie mają uzasadnienia w rzeczywistości . Są nieprawdziwe, 
szkodzą powadze obrad i nie służą dobremu wizerunkowi Rady Miejskiej i Gminy.”
Proste, krótkie węzłowate, a jakże wymowne.

Przew. RM – jest to wymowne w swojej treści, tylko zastanawiam się w którym 
miejscu  Pańskiej wypowiedzi wstawić słowo ”wnoszę”, aby miało to podstawę i 
formę wniosku. Proszę o opinię P.Sekretarza

Radny B.Kanas – jest to wniosek w sprawie wyrażenia opinii. Wyrażaliśmy opinie już 
nie raz.

Sekretarz Gminy – z  P.Kanasem rozmawialiśmy w momencie, kiedy składał skargę 
w tej samej sprawie. Rozmowa dotyczyła tego, że coś Rada musiałaby zrobić, czy 
podjąć jakieś decyzje odnośnie tego, aby takie sytuacje nie miały miejsca, 
przynajmniej tak to P.Kanas argumentował. Najwyżej może być jakaś odezwa, 
przywołanie do porządku. Ale to nie jest kompetencja Rady.  Tutaj jest to tylko 
podkreślenie tego, że nie zgadzamy się z tego typu działaniem . Można to przyjąć na 
zasadzie, że jak większość radnych zagłosuje za tym, przy czym mam wątpliwość co 
do tego, że działamy we własnej sprawie. Jaki to ma osiągnąć cel, poza tym, że 
przedstawiamy, że „nam się to nie podoba” .

Radny B.Kanas – nierzetelność, niewiarygodność

Sekretarz Gminy – ale od tego jest postępowanie cywilne . Jeżeli radni tak ustalą, to 
będzie to, jak gdyby stanowisko Rady, że nie zgadzają się z tego typu działaniem.
Ale na kolejnej sesji będziemy robić to samo, bo może być kolejny przypadek, że 
ktoś kogoś nazwie tak, czy inaczej?

Radny L.Górski – zwrócę się z zapytaniem, jak zostanie to przyjęte, gdzie ja od tego 
„potworka prawnego” będę mógł się odwołać. 
Obiecuję Państwu, że już mam w zanadrzu część drugą dla radnego Kanasa, i niech 
się poważnie zastanowi nad słowami Przewodniczącego RM czy, aby nie skorzystać 
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z drogi prawnej lub cywilnej i rozstrzygać na drodze sądowej swoich racji, jeżeli 
chodzi o naruszenie swoich dóbr osobistych.
Rzetelność jest, w tym zakresie, że zbliżyliśmy do granicy 58% i to przedstawiłem , 
była „szczera rozmowa”. Powtarzam żal mi było Burmistrza i radnego Kanasa i 
dlatego akcji nie umieszczałem na cmentarzu. Wygodniej było na fotelu u Burmistrza 
Trochę dałem szczypty humoru, w kolejnym numerze również będzie ,  jeżeli ktoś 
uważa że to go poniża to droga sądowa.

Przew. RM – na pewno nie po raz pierwszy i ostatni z tej szczypty Pan skorzysta 

Radny L.Górski – kieruję się naczelną zasadą wolności słowa, a prawa prasowego 
na dzień dzisiejszy nie naruszyłem.

Przew. RM – w związku z tym, że są te wątpliwości, uwagi i stanowiska w temacie tej 
kwestii pod głosowanie nie będę poddawał.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RM zamknął XXXIII 
sesje Rady Miejskiej.

Protokółowała : M.Woźniak.
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