
Protokół Nr VII/2011
z Sesji Rady Miejskiej w Baborowie odbytej w dniu 26 maja 2011r.  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Przewodniczący Rady Miejskiej Krystian Dolipski o godz.16:00 otworzył sesję. 
Po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu 
uczestniczy 15 radnych, co stanowi 100% ustawowego składu Rady 

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.
Jednocześnie zawnioskował o wprowadzenie do porządku pkt 3 o  treści ”podjecie uchwały
 w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji

W/w propozycja została przyjęta jednogłośnie(15 „za”) .
W związku z powyższym porządek obrad przedstawiał się  następująco:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 
3. Podjecie uchwał w sprawach:

a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011r 
b) określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów, 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu 
finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
d) utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie
e) zmiany uchwały w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia 
tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli 

f) 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 o 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

g)   przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Baborów”

h) przystąpienia sołectwa Babice do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim.
i) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal  mieszkalny na rzecz najemcy w 

Sułkowie)
j) przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szczyty
k) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku dotyczącej 

przekształcenia ZOZ w Białej polegającej na likwidacji MLD

1



l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów i wsi Raków 
oraz wsi Dziećmarów-Sułków

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi 
Boguchwałów-Sucha Psina- Czerwonków-Dzielów

n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi 
Dzielów-Raków-Księże Pole- Tłustomosty

o) uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady
4.    Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi P.E.Wagi
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

Miedzysesyjnym,
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 

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

Ad 2.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła protokół z obrad poprzedniej 
sesji tj. 31 marca 2011r. 

Ad 3.
a) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011r.
( projekt druk nr 74/11)

Skarbnik Gminy J.Jazłowiecka omówiła proponowane zmiany do budżetu, ujęte 
w uzasadnieniu do uchwały.

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformowała o pozytywniej opinii w/w 
Komisji.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały. 
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII- 68/11 w sprawie wprowadzenia zmian  
do budżetu Gminy Baborów na 2011r. – stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad  3.
b) podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Baborów, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu 
wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza- projekt druk nr 
75/11

Skarbnik Gminy omówiła w/w projekt uchwały

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformowała o pozytywniej opinii w/w 
Komisji.

2



W związku z brakiem pytań Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały. 
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII- 69/11 w sprawie określenia zakresu  
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów, kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji  
kultury za okres I półrocza. – stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 3
c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 
76/11

Skarbnik Gminy omówiła w/w projekt uchwały.

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformowała o pozytywniej opinii w/w 
Komisji.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały. 
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII- 70/11 w sprawie zmiany wieloletniej  
prognozy finansowej. – stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 3
d) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – projekt druk nr 
66/11

Przew. RM – jest pozytywna opinia Kuratorium Oświaty w sprawie utworzenia Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie. Projekt statutu został przedstawiony Radzie 
Pedagogicznej zarówno w szkole i przedszkolu. Obydwie rady pozytywnie zaopiniowały w/w 
statut. Statut był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego poinformowała o 
pozytywnej opinii Komisji dot. w/w projektu uchwały.

W uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały. 
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII- 71/11 w sprawie utworzenia Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego– stanowi ona zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozmiaru obniżek 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-
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Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych 
innych nauczycieli – projekt druk nr 69

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego poinformowała o 
pozytywnej opinii Komisji dot. w/w projektu uchwały.

W uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały. 
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII- 72/11 w sprawie określenia rozmiaru 
obniżek    tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,  
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w  
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru  
godzin dla niektórych innych nauczycieli– stanowi ona zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 3
f) 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 o 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 70/11

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego poinformowała o 
pozytywnej opinii Komisji dot. w/w projektu uchwały z uwzględnieniem wniosku Komisji, 
gdzie § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1.Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora  i wicedyrektorów i wicedyrektorów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wynosi:
1) dla dyrektora od 1000zł do 1500 zł
2) dla wicedyrektorów – od 500 zł. do 700 zł. 

W uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały. 
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII- 73/11 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 o 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 9 do niniejszego protokołu.

Ad 3
g) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Baborów”- projekt druk nr 68/11
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Sekretarz omówił w/w projekt uchwały

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformowała o pozytywniej opinii w/w 
Komisji.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały. 
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII- 74/11 w sprawie przyjęcia „Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów”– stanowi ona zał. nr 10  
do niniejszego protokołu.

Ad 3
h) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Babice do Programu Odnowy Wsi w 
Województwie Opolskim – projekt druk nr 73/11

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformowała o pozytywniej opinii w/w 
Komisji.

W uwagi na brak  pytań i uwag Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały. 
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII- 75/11 w sprawie przystąpienia  
sołectwa Babice do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim – stanowi ona zał.  
nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 3
i) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( lokal mieszkalny 
na rzecz najemcy w Sułkowie)  – projekt druk nr 76/11

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformowała o pozytywniej opinii w/w 
Komisji.

W uwagi na brak  pytań i uwag Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały. 
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII- 76 /11 w sprawie przeznaczenia  
nieruchomości do sprzedaży – stanowi ona zał. nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad 3
j)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szczyty- 
projekt druk nr 71/11

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformowała o pozytywniej opinii w/w 
Komisji.
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W uwagi na brak  pytań i uwag Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały. 
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII- 77 /11 w sprawie przyjęcia i  
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szczyty – stanowi ona zał. nr 13 do niniejszego  
protokołu.

Ad 3
k)podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku 
dot. przekształcenia ZOZ w Białej polegającej na likwidacji MLD

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

W uwagi na brak  pytań i uwag Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt w/w 
uchwały. 
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 5  głosach „przeciw”  
i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII- 78 /11 w  sprawie zaopiniowania  
projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku dot. przekształcenia ZOZ w Białej polegającej  
na likwidacji MLD – stanowi ona zał. nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
l) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta 
Baborów i wsi Raków oraz wsi Dziećmarów-Sułków- projekt druk nr 78/11

Burmistrz Gminy – są trzy uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, bo każdy z tych planów dot. kilku sołectw. Nasza gmina 
nie posiada żadnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takie plany 
potrzebne są inwestorom, którzy chcieliby w przyszłości np. założyć farmy wiatrowe 
i biogazownie. 

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

Radny M.Szwagrzyk – jakie koszty ponosimy z tego tytułu, czy też związane jest to z 
darowizną o której była mowa przy zmianach do budżetu. 

Burmistrz Gminy – myślę, że skorzystamy z darowizny. Każda firma chcąca tutaj założyć 
farmę wiatrową  może złożyć wniosek. Nie ograniczamy tego nikomu. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w 
projekt uchwały.
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0  głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII- 79 /11 w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji  
farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów i wsi Raków oraz wsi Dziećmarów-Sułków –  
stanowi ona zał. nr 15 do niniejszego protokołu.
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Ad 3
m) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta 
Baborów i wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów - projekt druk nr 79/11

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

Wobec braku uwag  Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0  głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII-80 /11 w  sprawie przystąpienia do  
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji  
farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów i wsi Boguchwałów, Sucha Psina,  
Czerwonków i Dzielów – stanowi ona zał. nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
n) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta 
Baborów oraz wsi Dzielów-Raków-Księże Pole- Tłustomosty- projekt druk nr 80/11

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

Wobec braku uwag  Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0  głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII-81 /11 w sprawie  przystąpienia do  
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji  
farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Dzielów-Raków-Księże Pole-  
Tłustomosty – stanowi ona zał. nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad 3
o)podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady – 
projekt druk nr 81/11

Przew. RM poinformował, że wpłynął wniosek radnego Wojciecha Śliwickiego wyrażającego 
chęć pracy w Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oswiaty, Zdrowia i 
Porządku Publicznego, w związku z tym w/w projekt uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0  głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII-82 /11 w sprawie uzupełnienia składów 
osobowych stałych Komisji Rady– stanowi ona zał. nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Jasion przytoczył treść skargi na Burmistrza 
E.Kielską złożoną przez P.Eugeniusza Wagę. ( zał. nr 19 do protokołu) 
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Przew. RM – w miesiącu kwietniu nie odbywała się Sesja RM i w związku z tym stosowne 
pismo do P.Wagi zostało wysłane, że skarga będzie rozpatrzona na sesji RM w maju. 
Przew. przytoczył treść pisma Komisji Rewizyjnej skierowanego do Rady Miejskiej, 
z którego wynika, że członkowie nie doszukali się w piśmie znamion skargi.- zał. nr 20 do 
protokołu.

Radni przyjęli sprawozdanie bez uwag.

Ad 5.
W ramach informacji z pracy w okresie miedzysesyjnym Przewodniczący RM poinformował, 
że:
- dopilnował złożenia oświadczeń majątkowych w terminie przez wszystkich radnych
 i dokonał przeglądu ich pod względem formalnym
- uczestniczył w dwóch zebraniach mieszkańców w Baborowie, których celem było wybranie 
Przewodniczących samorządu mieszkańców Osiedla „Północ” i Osiedla „Południe”. 
Frekwencja nie dopisała, mimo, że z dużym wyprzedzeniem zostało to rozplakatowane. Jeżeli 
chodzi o samorząd mieszkańców Osiedla „Północ” , to była wymagana ilość mieszkańców ( 8 
mieszkańców), która umożliwiła wybór i Przewodniczącym został P.Tadeusz Kuśnierz . 
Natomiast z Osiedla „Południe” było tylko 3 mieszkańców i nie mogło dojść do wyborów. 
Nasuwa się przykra refleksja i wnioski, które należy przedyskutować w ramach Komisji 
przygotowującej zmiany do Statutu Gminy. Zainteresowanie bardzo małe, bo łącznie było 11 
mieszkańców, w tym liczona była P.Burmistrz i Przew. RM. Daje to smutny obraz, że 
zainteresowanie bywa tam, gdzie nie powinno być a tam, gdzie są możliwości, żeby o 
pewnych rzeczach mówić, to nie wszyscy chcą z tego korzystać. 
- pogratulował radnym za zajęcie I miejsca  w Samorządowym Turnieju o puchar Starosty 
Głubczyckiego. 
- przekazywał na bieżąco wszystkie napływające uwagi od mieszkańców P.Burmistrz w celu 
rozwiązania ich .
- przytoczył pismo Zarządu Powiatu w Głubczycach dot. nabycia 5% udziałów PKS Spółka
 z o.o. do 15 czerwca br.( zał. nr 21 do protokołu). Do tego czasu na pewno odbędzie 
stosowna komisja, na której można będzie dokładnie to przedyskutować. 
Z pisma nie wynika nic konkretnego, co przekonywałoby do nabycia 5 % udziałów 
P.Burmistrz zwróciła się o opinię prawną do radcy prawnego obsługującego UM. Opinia jest 
raczej ze wskazaniem na „nie”. Gdyby Gmina chciała realizować zadania własne np. dowóz 
dzieci i młodzieży szkolnej to obligują Gminę przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Z opinii wynika, że taka możliwość byłaby, chociaż nie do końca, bo należy wziąć pod uwagę 
zapisy ustawy o finansach publicznych, jeżeli chodzi o celowość, oszczędność , zachowanie 
zasad uzyskiwania najlepszych efektów itd. 
Jest to tylko 5 % udziałów i będąc udziałowcem wiąże się to z pewnymi prawami ale
 i obowiązkami. Nie wiemy jaka jest kondycja finansowa PKS Spółka z.o.o. Należy 
domniemywać, że skoro jest taka koncepcja, to być może sytuacja ekonomiczna jest niezbyt 
dobra. Ale jest to tylko domniemanie.
- wpłynęła uchwała Sejmiku Woj.Opolskiego o uczczeniu Rocznicy III Powstania Śląskiego. 

Ad 6.
Burmistrz Gminy złożyła informację dot. prac z okresu miedzysesyjnego:
-odnośnie realizacji uchwał - wszystkie uchwały realizowane są zgodnie z prawem. 
- brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych Zespołu Szkół i Publicznego Gminnego 
Przedszkola w sprawie przedstawienia aktu założycielskiego i projektu statutu w związku 
z utworzeniem Zespołu Szkolno Przedszkolnego
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- uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Głubczyckiego i Posła 
A.Krupę w sprawie ewentualnego przejęcia części linii kolejowych przez każdą z gmin które 
leżą wzdłuż linii kolejowej na odcinku Racibórz-Racławice Śl.
- wzięłam udział w spotkaniu z Marszałkiem J. Szebestą, na którym przedstawiłam problem 
remontu odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Suchą Psinę i Boguchwałów . 
Głównie chodziło o czyszczenie rowów i budowę chodników w Boguchwałowie. Marszałek 
obiecał, że będzie na dzisiejszej sesji, ale zadzwonił, że nie może być. Powiedział, że będzie 
w czerwcu, ale nie określił terminu.
- byłam na ponownym zebraniu w sprawie wyboru sołtysa w Suchej Psinie . Do wyboru Rady 
Sołeckiej nie doszło, mimo dobrej frekwencji, nie było kandydatów. 
- odbyło się również zebranie w sprawie wyboru zarządu Osiedli w Baborowie.
- odbyło się zebranie w Czerwonkowie Osiedlu dot. głównie oczyszczalni ścieków, która tam 
będzie budowana. 
- odbyło się zebranie w Boguchwałowie w sprawie organizacji gminnych dożynek
- wzięłam udział w szkoleniu wojskowym, które jest obligatoryjne szczególnie dla nowo 
powołanych burmistrzów. 
- wzięłam udział w dyskusji publicznej dot. studium zagospodarowania przestrzennego 
Gminy 
- zatwierdziłam arkusze organizacyjne dot. szkoły i przedszkola. Zatwierdzenie nastąpiło po 
wielu rozmowach głównie z Dyr. Zespołu 
- brałam udział w organizacji konkursów na Dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego , Dyr. 
Ośrodka Kultury i Dyr. Biblioteki.
- sprawuję nadzór nad inwestycjami – droga w Rakowie, które się już zakończyła 
i kanalizacją  na ul. Polnej, która ma być zakończona do 31 maja br. 
- byłam inicjatorką zorganizowania i wydawania żywności pozyskanej z Banku Żywności 
z Opola. 
- spotkałam się z potencjalnym inwestorem, który chciałby na terenie po byłej cukrowni 
produkować granulat z wyrobów plastikowych
- wystosowałam m.in. pismo do Zarządu Powiatu w Głubczycach  w sprawie sprzątania ulic 
Baborowa, które są drogami powiatowymi. Ulice powiatowe  w ogóle nie są sprzątane. Po 
okresie zimowym były raz posprzątane . Było zlecenie jednorazowego sprzątania do ZUK-u.
 i od tego czasu drogi  nie są w ogóle sprzątane. Na pytanie skierowane do Starosty, kiedy 
będą sprzątane , powiedział, że w tym roku nie będą. Czyli ponownie będą posprzątane po 
kolejnej zimie. Ulice powiatowe to: ul. Głubczycka, Raciborska, cały Rynek łącznie ze 
skwerkiem, Opawska, część Powstańców, Świerczewskiego, Krakowska, Kościuszki. Nie 
wyobrażam sobie takiej sytuacji, aby były sprzątane za rok. Powiedział Starosta by zatrudnić 
pracowników z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych , na co odpowiedziałam, że 
w naszym budżecie były Burmistrz nie zaplanował zatrudnienia takich pracowników . 
Pracownicy w ramach prac interwencyjnych są w części , prawie w połowie finansowani 
z budżetu Gminy. W poprzednich latach Starostwo również nie sprzątało tych dróg , sprzątali 
pracownicy interwencyjni. Było to ze strony naszej Gminy ukryte dotowanie Starostwa 
Powiatowego, bo jeżeli opłacaliśmy prawie w połowie pracowników interwencyjnych tj. 
etaty, ich pensje i ci pracownicy sprzątali m.in. te odcinki dróg , to znaczy, że myśmy opłacali 
sprzątanie dróg powiatowych. Teraz mamy dwóch pracowników w ramach robót 
publicznych,  od 9 maja mamy jeszcze jednego . Z Gminy opłacamy tylko niewielką część do 
ich wynagrodzeń. Jeden z  tych panów ma w zakresie obowiązków dbałość o kompleks boisk, 
ale nie tylko, bo zajmuje się też innymi terenami. W związku z tym proszę mieszkańców 
o zrozumienie, że nie mając tylu pracowników w porównaniu do poprzednich lat, jest i będzie 
problem z utrzymaniem terenów zielonych itp. 
- zajęłam się sprawą ewentualnego, nieodpłatnego  przejęcia udziałów z PKS w Głubczycach.
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Nie znamy sytuacji finansowej PKS , dlatego trzeba bardziej szczegółowo przeanalizować 
temat. Nie mogłam być na spotkaniu w tej sprawie w Starostwie, ale pytałam  P.Wójt Branic, 
która odpowiedziała, że nie analizowano szczegółowo, ale mówiono o tym, że sytuacja 
finansowa jest trudna. Radca Prawny w rozmowie powiedział, że po przejęciu mogą być 
ewentualne korzyści, chociaż nie do końca wiadomo jakie, ale również dla Gminy jest to 
groźba, że moglibyśmy spłacać długi będąc udziałowcami tej firmy. W związku z tym 
odpowiedzcie sobie Państwo sami, czy jest sens przejmować te udziały. 
Chciałam zapytać Państwa radnych o zdanie jak szczegółowo mam pisać sprawozdania. Czy 
mam opisywać i ujmować udział we wszystkich spotkaniach itd. 
Np. byłam na spotkaniu, gdzie mówiono o Narodowym Programie Zdrowia Psychicznego . 
Borę udział w różnych spotkaniach, gdzie efektem będzie jakieś  finansowe wsparcie dla 
Gminy, ale w takich spotkaniach też muszę brać udział. Staram się jak najbardziej ograniczać 
moje wyjazdy . Wyjeżdżając czy do Głubczyc,  Kietrza, Raciborza ja biorę delegację, bo jest 
ona dla mnie jakby ubezpieczeniem, ale ja tych delacji nie rozliczam, czyli ja nie biorę 
pieniędzy, gdy jadę do Opola, to tak,  rozliczam. Jest to ok. 2 wyjazdów miesięcznie.

Przew. RM – myślę, że radnych jak i mieszkańców nie interesuje szczegółowy kalendarz , bo 
to jest istota pracy Burmistrza uczestniczyć w wielu spotkaniach, naradach. Nas interesują te 
spotkania, z których wynika coś konkretnego dla  gminy. W moim przekonaniu do tej pory 
Pani nas o tym informuje. 

Radna Bronisława Harnyś – jak rozwija się temat budowy biogazowni w Baborowie 

Burmistrz Gminy – jest ogłoszony przetarg 

P.Irena Sapa – inspektor UM – przetarg odbędzie się 21 lipca br. Jest to nieruchomość, której 
wartość przekracza 100 tys  euro w związku z tym informacja została ogłoszona na dwa 
miesiące przed przetargiem w Rzeczypospolitej . 

Burmistrz Gminy – na 2 czerwca jestem umówiona  z innym inwestorem nt. biogazowni. 
Czyli mamy jakby dwóch zainteresowanych. 

Radna B.Harnyś – mogłaby Pani podać dane tych inwestorów 

Burmistrz Gminy – nie znam szczegółowych danych tego drugiego, natomiast pierwszy to 
prywatna osoba. O szczegółach mogę poinformować później. 
P.Wesołowski  właściciel terenów po byłej cukrowni poinformował, że jest zainteresowanie 
jedną z hal i od 1 czerwca chcą rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na budowie 
urządzeń sanitarnych i w drugiej  z hal ma być produkowany granulat z plastiku. 
P.Harnyś na Komisji zadała pyt. dot. projektu  uchwały w sprawie ulg dla inwestorów – czy 
nie można było dopisać elementów takich, któreby informowały o kondycji finansowej tego 
podmiotu.

Sekretarz Gminy – mówiłem już na komisji, że cała uchwała obarczona jest ryzykiem, że 
zostanie uchylona, gdyż  zajmujemy się przedsiębiorcą, a nie zajmujemy się przedmiotem 
opodatkowania, bo opodatkowany jest grunt, a my rozpatrujemy kondycję czy sposoby 
mówiące o tym, co jest przedmiotem opodatkowania tylko kto miałby mieć ulgi. W związku 
z tym istnieje ryzyko, że jeżeli jeszcze dołożymy kilka rzeczy, to będzie jeszcze większe 
ryzyko uchylenia. Natomiast jeżeli Państwo chcecie nie ma problemu , można to 
sprecyzować, bo projekt uchwały i tak musi najpierw pójść do Urzędu Ochrony Konkurencji 
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i Konsumentów . Przy czym Państwo zaopiniowaliście projekt uchwały, który był , Pani 
proponowała dopisanie, ale nie mamy sformułowanej treści . Czy jednoznacznie puszczamy 
ten projekt do Urzędu Kontroli w takiej formie jaka jest, czy dalej będziemy jednak dążyć do 
tego, żeby nanieść poprawkę . Jest na to dosyć dużo czasu, ponieważ, gdyby nawet to Urząd 
Konkurencji ma 14-dniowy okres, a uchwała miałyby i tak działać od 1 stycznia . Czyli czy 
podejmiemy ją w czerwcu czy we wrześniu to praktycznie wszystko jedno. Chodzi tylko o to, 
czy już wysyłamy, czy też nie i Pani podtrzymuje, aby koniecznie wpisać tą rentowność. 
Opierając się na tym, że projekt był przegłosowany mógłbym stwierdzić, że wysyłamy, to co 
jest, ale mieliśmy porozmawiać z radcą i są wątpliwości.

Radna B.Harnyś – po prostu chcielibyśmy ściągnąć tu inwestorów, którzy w przyszłości 
przynieśliby korzyści w postaci dochodów i taka jest moja intencja. Może ubrać to w taką 
formę, aby docelowo do tego zmierzało. 

Sekretarz Gminy – tylko musimy się obracać w ramach prawa 

Burmistrz Gminy – radca sugerował, że ta uchwała może nie przejść 

Radna Hanyś – to wówczas przejdzie uchwała bez tego wpisu, ale może warto spróbować.

Sekretarz Gminy – będzie musiała na nowo być wszczęta kolejna procedura . Każdy projekt 
chwały przed jej podjęciem musi być przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji. Oni nie 
badają pod kątem co jest zawarte wprost, tylko co do przejrzystości. Chodzi o to czy są 
przyznane jasne reguły, potem my uchwalamy i RIO bada, czy z kolei nie narusza to ustawy, 
że pomoc nie jest podmiotowa czy przedmiotowa.  Czy dotyczy przedmiotu opodatkowania 
czy też podmiotu, który ma płacić. 

Radna B.Harnyś – ze społecznego punku widzenia, czy jest sens udzielać dotacji  firmom, 
które nie osiągają dochodów, tylko przynoszą stratę. Uważam, że należy pomagać tym, którzy 
się rozwijają i wtedy są korzyści zarówno dla niego jak i  dla samorządu. 

Sekretarz Gminy – jeżeli patrzymy w ten sposób, to możemy przyjąć, że żadna z jednostek 
budżetowych nie przynosi dochodów,  ani zysków, ale zatrudnia ludzi 

Radna B.Harnyś – ale to jest jednostka gospodarcza, a nie jednostka budżetowa. 

Sekretarz Gminy - skupiliśmy się na tym, żeby ludzie mieli zatrudnienie i to jest główny cel 
społeczny. Nie, że przedsiębiorstwo w ogóle istnieje, działa, bo może być przedsiębiorstwo 
posiadające bardzo dużą część magazynowa , nie ma zatrudnienia ludzi, ma dużą 
powierzchnię, duży podatek i zwalniamy go. To możemy zrobić bardzo prosto. W naszym 
przypadku skupiliśmy się na tym, aby były miejsca pracy.  
Byłoby to dla nowych firm zatrudniających ludzi, ale również dla już działających, a 
zwiększających zatrudnienie. 

Przew. RM – myślę, że wrócimy do dyskusji na komisji, bo dzisiaj rodzą się kolejne 
wątpliwości i dzisiaj ich nie rozstrzygniemy. Chyba , że są jeszcze uwagi, pytania . Czy na 
tym etapie ten zaopiniowany projekt już wysyłać, czy wrócić do dyskusji jeszcze na komisji 
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Radny Janusz Nasieniak – uważam, że należy wysłać, bo już dyskutowaliśmy na tym na 
komisji 

Burmistrz Gminy – potencjalni inwestorzy pytają o te uchwałę. Dziwią się, że w naszej 
Gminie nie ma takiej uchwały, która by dawała ulgi. 

Przew. RM – wobec tego wysyłamy ten zaopiniowany projekt uchwały, czy wrócimy na 
komisji?

Radny J.Tomczyk – już kiedyś mówiłem, że wypadałoby, aby radca prawny był obecny na 
sesjach czy komisjach – usłyszałem w odpowiedzi, że raczej to niemożliwe, ze względu na 
koszty itd. Jednak tam, gdzie jest ważny i trudny temat, to wypadałoby, aby na godzinę, dwie 
radca był na sesji czy na komisji. Raczej tam na komisji, gdzie roboczo rozpatrujemy 
wszystkie te kwestie i wtedy jest pełna jasność, bo teraz mamy informację, ale nie do końca 
jasną.

Burmistrz Gminy – Pan mecenas może być, bo mamy umowę na 4 godziny tygodniowo, wiec 
jeżeli będzie na jednej komisji przez 4 godziny, to wtedy już nie będzie dostępny dla 
pracowników wszystkich jednostek . 

Radny J.Tomczyk – nie musi być 4 godziny. Wtedy umawiamy się, kto chce zadać pytanie, 
pyta i to zajmie kilkanaście minut. Nie 4 godziny. 

Burmistrz Gminy – możemy tak zrobić, ale chce podkreślić, że jak radca przyjeżdża jest 
oblegany przez pracowników, dyrektorów, kierowników . Ma u nas na prawdę co robić.
Pan radca niczego innego nie powiedziałby w sprawie tej uchwały, co powiedział Sekretarz 
Gminy . Nasze prawo jest takie, że można go interpretować na różne sposoby . To, że radca 
będzie na komisji, to nie znaczy, że odpowie na każde pytanie. Prawo jest niedoskonałe 
i interpretacje mogą być różne. Radca powiedziałby, że jeżeli wykreślimy z tej uchwały te 
elementy, które świadczą o zatrudnieniu, czyli uzależnieniu dania ulgi od zatrudnienia, to ta 
uchwała przechodzi. 

Radny J.Tomczyk – nie ma się co dziwić, że z troską podchodzimy do tego i chcemy się 
zabezpieczać . Może należy zaryzykować i podjąć przedstawiony nam projekt. 

Przew. RM – wobec tego, może spróbujmy ten zaopiniowany projekt wysłać do Urzędu 
Ochrony Konkurencji . Mamy na tyle czasu .

Sekretarz Gminy – radna proponuje uzależniać zwolnienia od kondycji finansowej firmy . 
Jeżeli kondycja finansowa firmy pogarszała by się, to w pierwszej kolejności zwalnia ludzi 
i w tym momencie traci prawo do zwolnienia od podatku. Mniej warunków, czytelniejsze 
zasady to jest bezpieczniej.

Przew. RM -  czyli należy rozumieć, że zaopiniowany projekt uchwały przesyłamy 

Ad 7.
P.Tadeusz Kuśnierz – Przew. Zarządu Osiedla Północ – na Osiedlu Akacjowym są dwa 
boiska, które są bardzo zarośnięte. Na Osiedlu jest największe skupisko dzieci i proszę, aby 
wzięto pod uwagę wykoszenie tego boiska. 
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Burmistrz Gminy – jest osoba zatrudniona od 9 maja i na początek ten Pan zajął się 
kompleksem boisk, ale potem będzie to wykoszone. Dwoma pracownikami zrobić Baborów 
 wioski to ogromy problem. 

Sołtys Dzielowa- czy jest, będzie uruchomiony fundusz sołecki 

Burmistrz Gminy – fundusz sołecki nie jest uruchomiony, bo nie ma my na to środków 

Skarbnik Gminy – w najbliższym czasie na pewno nie zostanie uruchomiony 

Sołtys Dzielowa – czy możemy liczyć, bo chcielibyśmy mieć jasność

Burmistrz Gminy – nie mamy pieniędzy . Środki na f. sołecki pochodzą z wydatków 
bieżących. Nie potrafimy powiedzieć, kiedy można będzie wydawać i czy w ogóle można 
będzie f. sołecki uruchomić. 
Chciałabym prosić radnych o to, by w jakiejś bliższej przyszłości podjąć nową uchwałę
 w sprawie opłat za korzystanie ze świetlic. Np. świetlica w Suchej Psinie – koszty wynoszą 
16.180 zł., a wpływów jest 625 zł. czyli opłat od ludzi korzystających z tej świetlicy. Nie 
dotyczy tylko tej świetlicy. 

Sołtys Dzielowa –popieram P.Bumistrz, bo to dotyczy nie tylko Suchej Psiny, ale też innych 
świetlic. 

Radna B.Harnyś – byłam na spotkaniu, gdzie był P.Burmistrz Matela i gmina Kietrz znajduje 
się w o wiele lepszej sytuacji, rozwija się . Znając naszą sytuację wyszłam ze spotkania 
rozczarowana. Problemy jakie nas nękają w dniu dzisiejszym : spłata rat kredytowych, na 
które musimy zaciągać kredyty, brak nam środków na realizację podstawowych zadań, np. 
pytanie sołtysa dot. f. sołeckiego , pyt. dyr. szkoły czy znajdzie się 2,5 tys zł., aby wysłać 
dzieci na rozgrywki sportowe, nie ma pieniędzy . Czy nie powinniśmy się zastanowić nad tym 
docelowo, co nam grozi. Może dojść do tego, że kierownictwo w naszej Gminie obejmie 
Zarząd Komisaryczny, jeżeli dalej będzie taka sytuacja. Sytuacja jest bardzo skomplikowana, 
złożona, trudna i chcę skierować pytanie do Przewodniczącej Komisji P.Knapik 
z zapytaniem. Z racji tego, że pełni Pani drugą kadencję funkcję Przewodniczącej Komisji 
Budżetu czy w poprzedniej kadencji Pani się zastanawiała, bo ta sytuacja nie powstała teraz , 
myśmy ją przejęli w takim stanie. Czy Państwo żeście rozmawiali, czy są zapisy, wypowiedzi 
Pani że jest taka sytuacja, że trzeba coś robić, że trzeba dokonywać jakiś cięć, szukać nowych 
dochodów, bo nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Czy starała się Pani szukać jakiegoś 
rozwiązania i co będzie dalej. Porównując sytuację do ościennych gmin, to w Kietrzu 
jedynym funkcjonującym zakładem jest Kombinat Rolny Kietrz . Aktualnie w Gminie Kietrz 
jest ok. 700 bezrobotnych. Też mają problemy, ale jakoś je rozwiązują. Czy w poprzedniej 
kadencji Państwo zastanawialiście się, czy podejmowaliście takie tematy , jak to wyglądało. 
Jest to problem, który się nawarstwiał od kilku lat, którego skutki teraz ponosimy. 

Przew. RM – sama Pani powiedziała, że problem nawarstwiał się od kilku lat, nie tylko od 
czterech. Kredyty były zaciągane wcześniej. Na komisjach były podejmowane te tematy, 
radni zabierali głos i wypowiadali się, że może być sytuacja jak teraz . Ale tak jak Pan 
zauważyła działania, które prowadzą teraz do oszczędności w naszej Gminie zostały podjęte 
przez Panią Burmistrz. Ona zadecydowała o tym, że zostały wprowadzone programy 
oszczędnościowe. 
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Radna B.Harnyś – to wszystko na pewno nie pozwoli nam rozwiązać naszych  problemów 
finansowych, bo są zbyt poważne. 

Burmistrz Gminy – odnośnie sytuacji jaką mamy mówię na każdej komisji. My ten rok 
musimy przetrwać, nie możemy sobie pozwalać na nic. Czekamy na pieniądze z projektów, 
które były i to bardzo nam przeszkadza, że nie mamy zwrotów. Gdyby były od początku roku 
nie trzeba byłoby zaciągać kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. 
Ja jednak bronię radnych przed tym, by ich oskarżać za sytuację jaka jest. Dlatego, że 
zarówno Państwo jak i poprzednia rada jesteście 3 razy w miesiącu, czasami rzadziej . Nie da 
się poznać dokładnie tego budżetu i wszystkich decyzji jakie podejmujemy w Urzędzie i tak 
samo poprzednia Rada nie widziała, gdzie idą pieniądze na co dzień  w Urzędzie. Było 
ogólnie mówione, bo czasami uczestniczyłam w sesjach ,” że bierzemy kredyt jak Państwo 
radni się nie zgodzicie na wzięcie kredytu, to pracownicy nie otrzymają wynagrodzenia”
 i radni musieli chcąc nie chcąc głosować za danym kredytem. Tym bardziej, gdy się mówiło, 
że będzie jakaś inwestycja, to też głosowali „za”. A jeżeli potem  tylko część środków z  tego 
kredytu  poszła na inwestycje, a reszta poszła na wydatki bieżące, to tego radni nie mieli 
możliwości wiedzieć. Ja bronię radnych, żeby tylko  ich obciążać winą za tę sytuację gminy 
Państwo nie jesteście w stanie na co dzień wiedzieć jakie kroki są podejmowane. Chodzi o to, 
aby przetrwać ten rok i następny. Proszę o tłumaczenie mieszkańcom tej sytuacji. Rozumiem, 
że Państwo jesteście też w bardzo trudnej sytuacji jako Rada, bo nie macie możliwości 
wykazać się w jakikolwiek sposób przed wyborcami. Jesteśmy wszyscy w trudnej sytuacji, ja 
podejmując same niepopularne decyzje i radni nie mogąc mieszkańcom nic powiedzieć, że 
będzie wykonane. Dlatego nie dziwię się, że w Suchej Psinie sołtys miał dość wysłuchiwania 
dlaczego wiele rzeczy nie jest zrobione. 

Radny J.Jasion – nawiązując do zapytania radnej, to dzisiaj na pewno w tym temacie nie 
będziemy się wypowiadali, ale należy o tym mówić i w jakimś stopniu wrócić do czasów 
ostatnich czerech lat. Byłem radnym poprzedniej kadencji i należy o pewnych rzeczach 
powiedzieć wprost. Jak było i jakie tematy były poruszane na Komisjach Rady można 
sprawdzić w protokołach z tych komisji. Zawsze można dotrzeć do tego, kto i jak się 
wypowiadał, jakie stanowiska przedstawiał. Zweryfikował czas . Trochę więcej jak rok temu 
na tej sali padały wnioski odnośnie bieżących wydatków, co i jak będzie , jak będzie wyglądał 
rok 2011, a nie tylko 2012 . Nie chcę teraz już o tym przypominać, ale na szczęście jest to 
zapisane. Jestem za tym i jako radny poprzedniej kadencji mogę się wypowiedzieć i 
odpowiedzieć każdemu na pytanie, czy to będzie mieszkaniec naszej Gminy czy radny tej 
kadencji . Ja od dyskusji nie uciekam. Nie ważne czy radni znają się czy nie, ale to Rada jest 
organem uchwałodawczym, Burmistrz jest organem wykonawczym.  Jeżeli radnych jest 15, 
8 przegłosuje pewne kwestie  w sposób demokratyczny zgodnie z prawem taka uchwała 
wchodzi. Jak było  jestem za tym, aby o tym rozmawiać, może na jakiejś komisji zajmiemy 
się tymi sprawami, aby na pewne pytania sobie odpowiedzieć. 

Przew. RM – w jakiej sytuacji jesteśmy każdy z nas jest tego świadomy . Wydaje mi się, ze 
powinniśmy unikać sytuacji, żeby dochodziło tutaj na forum sesji do rozliczeń, które w tym 
momencie niczego nie wnoszą . Zwróćmy uwagę ile przed nami jest spraw do rozwiązania, 
które spowodują zmianę tej trudnej sytuacji.  Oczywiście możemy się odnosić do wielu 
ościennych gmin, jeszcze lepszych niż w Kietrzu, ale to nie o to chodzi. Skupmy się  na 
naszej gminie, bo tu jesteśmy radnymi. Zostaliśmy wybrani przez mieszkańców, żeby 
rozwiązywać problemy tej Gminy. Możemy brać wzorce, przykłady,  chociaż nie wszystko da 
się przenieść na grunt naszej Gminy.  
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Jeżeli ktokolwiek chciałby dociekać jak to wyglądało, to są dokumenty, protokoły i można się 
z nimi zapoznać. Pytanie czy mamy na to czas, bo mamy wiele innych problemów do 
rozwiązania. Musimy pamiętać o historii, ale należy patrzeć w przyszłość. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przew. RM o 18:25 zamknął VII Sesję RM. 

Protokółowała:M.Woźniak-
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