
Protokół nr II/10
Sesji Rady Miejskiej Baborowa 

odbytej 7 grudnia 2010r. w sali konferencyjnej UM w Baborowie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krystian Dolipski o godz.16:00 otworzył sesję i po powitaniu 
radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co 
wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.

Listy obecności radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych oraz pozostałych uczestników 
stanowią odpowiednio zał. nr 1,2 i 3.

Nawiązując do  porządku obrad przekazanego wcześniej  wszystkim radnym Przewodniczący RM 
poprosił radnych o wyrażenie stanowiska w tym zakresie. 
Radni nie wnieśli zmian, wobec czego porządek przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji
2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy
3. Podjecie uchwał w sprawach:

a) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
b) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
c) powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
d) wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
e) powołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego
f) wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego
g) powołania doraźnej Komisji Statutowej
h) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy
i) ustalenia diet radnym
j) ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej 

przysługuje dieta
k) wygaśnięcia mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 2
l) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 

przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

4. Zapytania, wolne wnioski 
5. Zakończenie obrad.

Ad 2.
Przewodniczący RM poinformował, że ukazał się komunikat Państwowej Komisji Wyborczej 
ogłaszający, iż obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów 
przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r. i 5 grudnia 2010r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 
w dniu 7 grudnia 2010r. w Nr 235 poz. 1521w związku z czym może zostać złożone ślubowanie przez 
wybraną P.Burmistrz. 
Przew. K.Dolipski wręczył zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie 
o wyborze na Burmistrza Gminy P.Elżbietę Kielską.
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Burmistrz Gminy E.Kielska wypowiadając słowa roty złożyła ślubowanie.

Przewodniczący RM złożył gratulacje i życzenia P.Burmistrz .

Ad 3 a.
Przew.RM poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy Komisja Rewizyjna powinna występować
 w składzie pięcioosobowym. 

Do składu Komisji Rewizyjnej zostali zgłoszeni następujący  kandydaci, którzy wyrazili zgodę 
1. Radny Jasion Jan ( zgłoszony przez radnego C.Wanata)
2. Radny Waliduda Witold ( zgłoszony przez radnego C.Wanata)
3. Radny Nasieniak Janusz ( zgłoszony przez radnego J.Tomczyka)
4. Radny Szwagrzyk Marek ( zgłoszony przez radnego J.Tomczyka)
5. Radny Cezary Wanat ( zgłoszony przez radnego J.Jasiona)

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 4 /10 z wyżej zaproponowanym 
składem Komisji Rewizyjnej. 

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

„wstrzymujących” podjęła uchwałę nr II-3/10 w sprawie „ Powołania składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej” – która stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 3 b.
Przewodniczący RM ogłosił przerwę, w trakcie której członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali spośród 
siebie Przewodniczącego Komisji w osobie radnego Jana Jasiona.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 5/10 .
W wyniku głosowania

Rada Miejska  w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym” podjęła uchwałę nr II-4/10 w sprawie „ Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej” 
– która stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Radny J.Jasion – dziękuję wszystkim za obdarzone zaufanie dokonując wyboru mojej osoby na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań by wykonywać 
wszystkie obowiązki tej komisji wynikające ze statutu naszej Gminy w sposób rzetelny, uczciwy i tak 
żeby służyły dla dobra lokalnej społeczności. 

Ad 3 c.
Do składu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zostali zgłoszeni wszyscy radni RM, którzy 
wyrazili zgodę

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 6/10 z wyżej zgłoszoną propozycją. 
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 II-5/10 w sprawie „ Powołania  Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego”  – która stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 3 d.
Przewodniczący RM ogłosił przerwę, w trakcie której członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego  wybrali spośród siebie Przewodniczącego Komisji w osobie radnej Magdaleny Knapik 
oraz Zastępcę Przewodniczącego w osobie Janusza  Nasieniaka.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 7/10 z wyżej zgłoszoną propozycją. 
W wyniku głosowania

Rada Miejska  w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym” podjęła uchwałę nr II-6/10 w sprawie „Wyboru Przewodniczącego   Komisji Budżetu i  
Rozwoju Gospodarczego”  – która stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 3 e.
Do składu Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  zostali zgłoszeni wszyscy radni RM, którzy 
wyrazili zgodę

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 8/10 z wyżej zgłoszoną propozycją. 
W wyniku głosowania

Rada Miejska  w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym” podjęła uchwałę nr II-7/10 w sprawie „ Powołania  Komisji Oświaty, Zdrowia i 
Porządku Publicznego”  – która stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 3 f.
Radna A.Rydzik zgłosiła na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego 
P.Jadwigę Kowalczykowską ( w/w wyraziła zgodę)

Wobec powyższego Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 9/10 z w/w 
propozycją.
W wyniku głosowania

Rada Miejska  w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym” podjęła uchwałę nr II-8/10 w sprawie „Wyboru Przewodniczącego   Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Porządku Publicznego”  – która stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu

Zastępcą Przewodniczącego w/w Komisji  została radna Joanna Nowak.      
          

Ad 3 g.
Przewodniczący RM – w związku z tym, że planujemy dokonanie zmian w Statucie Gminy Baborów dot. 
m.in. ograniczenia ilości komisji, bo w Statucie jest jeszcze Komisja Rolnictwa proponuje się powołanie 
doraźnej Komisji Statutowej. Proponuję skład co najmniej 3-osobowy. 

Do składu doraźnej Komisji Statutowej zgłoszono następujące osoby:
1. Knapik Magdalena ( w/w wyraziła zgodę,  zgłoszona  przez radną A.Rydzik)
2. Dolipski Krystian   ( w/w wyraził zgodę, zgłoszony przez radnego J.Jasiona)
3. Tomczyk Jerzy ( w/w wyraził zgodę, zgłoszony przez radnego K.Tokarza) 
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Przew. RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 10/10 z propozycjami j.w.
W wyniku głosowania

Rada Miejska  w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym” podjęła uchwałę nr II-9/10 w sprawie „Powołania doraźnej Komisji Statutowej”  – 
która stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu  
 

Ad 3 h.
Przew. RM – wpłynął do mnie ustny wniosek P.Burmistrz  o zmniejszenie wynagrodzenia. Kwestie 
wynagrodzenia reguluje ustawa o pracownikach samorządowych wynikające z Kodeksu Pracy w 
stosunku do P.Burmistrz mianowicie jeżeli chodzi o sprawę zatrudniania i zwalniania, to jest 
przypisane Przewodniczącemu Rady, inne sprawy z zakresu Kodeksu Pracy przypisane są 
Sekretarzowi bądź innej osobie wyznaczonej przez Burmistrza, natomiast kwestię wynagrodzenia 
Burmistrza  reguluje stosowana uchwała Rady Gminy.  
Wynagrodzenie Burmistrza składa się z następujących składników : wynagrodzenia zasadniczego 
uregulowanego stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów z 2009r. gdzie w przypadku wójta, 
burmistrza w gminie do 125 tys  mieszkańców minimalna  stawka wynagrodzenia zasadniczego 
wynosi 4.200 zł.  maksymalna 5.900 zł. Kolejnym składnikiem wynagrodzenia jest dodatek 
funkcyjny, który może wynosić do 1.900zł.Oprócz tego pracownikom z wyboru,  a takim 
pracownikiem jest Burmistrz należy się również dodatek specjalny, który określony jest w 
określonych widełkach tj. od 20 do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
liczonego razem. Wynagrodzenie, które otrzymywał P.Burmistrz Waga została podjęte uchwałą 
przez Radę Miejską w dniu  4.11.2008r., gdzie wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 4.940 zł., 
dodatek funkcyjny wynosił 1700zł.oraz dodatek specjalny został określony na poziomie 20% 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego co dawało kwotę 1328 zł. W związku z 
wniesionym wnioskiem zaproponowałem w projekcie uchwały ustalenie wynagrodzenia Burmistrza 
Gminy Baborów w następującej wysokości : wynagrodzenie zasadnicze – 4200zł., dodatek 
funkcyjny w kwocie 1400zł., dodatek specjalny -20% tj. 1120 zł. Jest to w porównaniu do kwoty 
poprzedniego wynagrodzenia różnica w wysokości 1248 zł. 

Radny J.Jasion – kwestia wynagrodzenia P.E.Kielskiej poruszana była w czasie kampanii 
wyborczej, gdzie kandydatka na Burmistrza deklarowała się do zmniejszenia wynagrodzenia na 
stanowisku, które mogłaby zajmować po wyborze na tę funkcję. Moim zdaniem należy tę wolę 
uszanować i przychylić się do kwot zaproponowanych w projekcie uchwały.

Radna Bronisława Harnyś -  czy to jest kwota netto czy brutto?

Przew. RM – jest wynagrodzenie brutto.
                                          
Wobec braku uwag Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 11/10
W wyniku głosowania

Rada Miejska  w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 
„wstrzymujących” podjęła uchwałę nr II-10/10 w sprawie „ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza 
Gminy”  – która stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu  
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Ad 3 h.
Przew.RM- z inicjatywy trzech radnych został wniesiony pod obrady sesji projekt uchwały druk nr 12/10 
w sprawie ustalenia diet radnym ( zał. nr 12). Wnioskodawcami są radni: Cezary Wanat, Jan Jasion, 
Krystian Dolipski. W projekcie proponuje się obniżenie w wysokości średnio o 30 % wysokości diet. 
Uzasadnieniem jest trudna sytuacja finansowa Gminy wynikająca z pobieżnej analizy projektu budżetu 
na 2011r. Przewidujemy, że da to w skali roku ok. 28,440  zł., bo jeżeli wziąć pod uwagę , że w 
projekcie budżetu na Radę Miejską przewidywana była kwota 71.300 zł. w stosunku do budżetu 
tegorocznego na RM była przewidziana kwota 61.100 tys zł. to widać, że są to dosyć znaczące 
wielkości. Mamy, gdzie te pieniądze zainwestować. Myślę, że każdy decydując się na wypełnianie 
mandatu radnego  zdawał sobie sprawę, że nie idzie tutaj po to, aby traktować dietę jako dodatkowe 
wynagrodzenie. Jest to też pewnego rodzaju służba. 

Radny J.Tomczyk – te propozycje grupy radnych zobowiązują nas wszystkich do zaciskania pasa. 
Jedynie mam wątpliwość do pkt 3 w §1 jeżeli chodzi o dietę Wiceprzewodniczącego RM . 
Zaproponowana dieta 350 zł w porównaniu do tego co radny, przewodniczący komisji otrzyma za udział 
w posiedzeniu jest zbyt skromna i można by to podnieść na 400 zł.i jest to mój wniosek.

Przew. RM – ta kwota wynikała z pewnego klucza, który został przyjęty czyli obniżenie o 30%.
Poddał wniosek radnego J.Tomczyka pod głosowanie .
W wyniku głosowania za wnioskiem opowiedziało się 6 radnych, przeciw-7, wstrzymał się -1.

Wobec powyższego Przew.K.Dolipski poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 12/10.

Rada Miejska  w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0
głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr II-11/10 w sprawie „Ustalenia diet radnym”  – która 
stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu  

Ad 3 j.
Projekt uchwały druk nr 13/10 w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta  został przygotowany na wniosek trzech 
radnych : C.Wanata, J.Jasiona i K.Dolipskiego. Proponuje się obniżenie diety z kwoty 100 zł do kwoty 
70 zł. miesięcznie ( zał. nr 14)

Radna A.Rydzik – wnioskuję, aby uchwała została uzupełniona o zapis „za udział w sesji’. Obecnie 
sołtys ma to przekazywane na konto bankowe i nie widzimy ich udziału w obradach.

Przew. RM – w dotychczas obowiązującej uchwale była to kwota miesięczna, bez względu na to, jaka w 
miesiącu była ilość sesji i czy w ogóle była . Biorąc pod uwagę potencjalne możliwości wydatek może 
być większy od założonego celu, jakim było ograniczenie wydatków.
Wniosek radnej Rydzik został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania za wnioskiem opowiedziało się 6 radnych, przeciw 6, wstrzymał się -1.

W związku z powyższym Przew. K.Dolipski poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 13/10.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 2 głosach 
wstrzymujących podjęła uchwałę nr II-12/10 w sprawie” ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta „ – która stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu.
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Ad 3 k.
Do Przew. RM -  wpłynęło pismo P.Elżbiety Kielskiej ( zał. nr 16 do niniejszego protokołu)dot. rezygnacji  
z mandatu radnego w okręgu nr 2. W związku z tym przedkłada się Radzie projekt uchwały nr 13/10 w 
sprawie wygaśnięcia  mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 2. Reguluje to Ordynacja wyborcza do 
rad gmin i rad powiatów, która wyklucza sytuację, gdzie Burmistrz może jednocześnie wypełniać 
mandat radnego. 

Radny J.Jasion – w imieniu mieszkańców miasta mam pytanie, kiedy przypuszczalnie odbędą się 
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej, bo słychać głosy, że wchodzi następny z listy itp. 

Sekretarz Gminy – reguluje to ordynacja wyborcza. W gminach poniżej 20 tys mieszkańców odbywają 
się wybory bezpośrednie i nie wchodzi następny z listy, tylko w ciągu trzech miesięcy od uchwały Rady 
o wygaśnięciu mandatu Komisarz Wyborczy ogłosi wybory uzupełniające tylko w tym okręgu 
wyborczym. Będzie procedura zgłaszania kandydatów, powołania komitetów . Głosują tylko mieszkańcy 
okręgu nr 2 na jeden mandat. Kandydować mogą uprawnieni mieszkańcy z terenu działania danej 
Rady. 

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 
13/10.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” , przy 0 głosów ”przeciw” i 0 głosów 
„wstrzymujących” podjęła uchwałę nr II-13/10 w sprawie „Wygaśnięcia  mandatu radnego z okręgu 
wyborczego nr 2”- stanowi ona zał. nr 17 do niniejszego protokołu. 

Ad 3 l.
Projekt uchwały druk nr 3/10 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Sekretarz Gminy – projekt uchwały wpłynął do nas z Urzędu Marszałkowskiego z uzasadnieniem.
Rolą Gminy jest zaopiniowanie takiego projektu w formie uchwały. Z wyjaśnień Sądu Administracyjnego 
wynika, że choćby jeden pacjent z terenu  Gminy  Baborów w ostatnich 5-ciu latach przebywał na 
terenie danego ośrodka, to trzeba wystąpić do gminy o opinię w tej sprawie. Opinia wiążąca nie jest .  
Można przyjąć uchwałę negatywną lub pozytywną, ale powinna być. 

Radna B.Harnyś- w jakim najbliższym mieście będzie prowadzona taka działalność medyczna?

Sekretarz Gminy – w tym samym, chodzi o reorganizację . Każda reorganizacja, która powoduje 
likwidację oddziału, choć jednostka będzie wykonywać te same zadania musi przeprowadzić taka 
procedurę i m.in. występować o opinię.

Radna B.Harnyś – to w tym układzie rodzaj działalności będzie inny

Przew. RM – będzie rozszerzony. Radni poprzedniej kadencji przypominają sobie, że podejmowane 
były stosowne uchwały dot. opinii tego typu np. w sprawie Szpitala w Raciborzu, w Rudzie Śląskiej .  
Tam wszędzie, gdzie nasi potencjalni pacjenci trafiali i korzystali z usług tych zakładów opieki 
zdrowotnej. Stąd później te organy założycielskie występowały do rad gmin o wyrażenie opinii.

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 
14/10.
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W wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” , przy 0 głosów ”przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę nr II-14/10 w sprawie „ Zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup”- 
stanowi ona zał. nr 18 do niniejszego protokołu. 

Ad 4.
Przew. K.Dolipski – w imieniu własnym i wszystkich radnych chciałbym podziękować Burmistrzowi 
E.Wadze za pracę na tym stanowisku przez dwie kadencje, życzyć sukcesów w życiu osobistym i nowej 
pracy. Różnie to bywało na przestrzeni ostatnich lat . Można się różnić i my się różnimy znacząco w 
pewnych sprawach dot. przede wszystkim gminy i przy tym pewnie pozostaniemy, ale różnić się to 
cecha w sensie pozytywnym. Pomimo, że go nie ma wśród nas chciałbym złożyć mu podziękowania i 
życzenia wszystkiego dobrego w przyszłości. 

Sekretarz Gminy poinformował radnych w jaki sposób wypełniać, jakie dane należy wpisać do 
oświadczenia majątkowego, w jakich terminach należy je składać i co do niego dołączyć.

Sołtys Dzielowa- Franciszek Wierzbicki – zgłaszam sprawę dot. oświetlenia ulicznego  w Dzielowie przy 
głównej ulicy. Jest tam 12 punktów świetlnych, szukamy oszczędności,  a tam lampy świecą się od 
13:30 do godz. 8:00 a nawet 9:00. Problem trwa już od miesiąca , był zgłaszany w UM . P.Krupa 
zgłaszał do Zakładów Energetycznych . Pracownicy ZE byli, naprawiali i 22 godziny bez przerwy się 
świeciły. 

Przew. RM – zostało to już wczoraj zgłoszone . Z informacji od pracownika Urzędu wynikało, że ta 
sprawa była już zgłaszana do Zakładu Energetycznego. Jest to kwestia wymiany kolejnego zegara 
sterującego.

Radny J.Tomczyk – są właściciele posesji  w mieście, którzy wypełniają swój obowiązek i odśnieżają 
chodniki, ale są też tacy, którzy tego obowiązku nie dopełniają i proszę P.Burmistrz o ich 
zdyscyplinowanie. 
Uciążliwością dla odśnieżających chodniki jest to, że pług, który odgarnia ulice, a zasypuje chodniki.
MUKS Jedynka złożył projekt do Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego i otrzymał sprzęt 
sportowy, który w dniu jutrzejszym będzie przekazany do klubu. MUKS Jedynka wykorzysta tylko 
sprzęt, który nadaje się do piłki siatkowej, natomiast resztę klub przekaże do użytkowania dla Zespół 
Szkół w Baborowie.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RM o godz. 17:45 zamknął II sesję RM.

Protokółowała : M.Woźniak

7



8


