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Protokół nr XIX/2016 

z sesji Rady Miejskiej w Baborowie odbytej w dniu 28 listopada 2016r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Baborowie 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarz o godz.16:30 otworzył XVI Sesję Rady 

Miejskiej w Baborowie, stwierdzając, ze na 15 radnych obecnych jest 13 i Rada jest władna 

do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Przywitał wszystkich obecnych na sesji.  

 

Obecność  radnych i pozostałych uczestników na sesji została potwierdzona  na listach 

obecności, które stanowią zał. nr 1,2 do protokołu. 

Przew. RM – zawnioskował o wprowadzenie następujących zmian do przesłanego wcześniej 

radnym porządku obrad: 

-wprowadzenie w pkt 3: 

ppkt c – wykreślenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki z 

ograniczona odpowiedzialnością działającej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w 

Baborowie dwóch nowych udziałowców Gminy Pawłowiczki i Reńska  Wieś -projekt 

uchwały  druk nr 203/16,  a wprowadzenie w jej miejsce  uchwały druk nr 204/16  

zmieniającej uchwałę Nr XV-163/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016r. 

w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Mateusza Ewangelisty  w 

Boguchwałowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków-projekt druk nr 204/16.  

Rada Miejska  przy głosujących 13 radnych , 13 głosami za przyjęła powyższy wniosek, 

ustalając następujący porządek obrad:   

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3.Podjęcie uchwał w sprawach:  

a)uchwalenia  Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta 

na lata 2016-2023 – projekt uchwały druk nr 199/16; 

b)zmiany Uchwały Nr X-112/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015r. w 

sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2016-2018” – projekt uchwały druk nr  

202/16; 

c) zmieniająca uchwałę Nr XV-163/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016r. 

w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Mateusza Ewangelisty  

w Boguchwałowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków- projekt druk nr 204/16 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym;  

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 

międzysesyjnym;    

6. Zapytania, wolne wnioski.  

7. Zakończenie obrad.   
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Ad.2 

Rada Miejska przy głosujących 13 radnych 13 głosami „za” przyjęła protokół z obrad 

poprzedniej sesji tj. 25 października 2016r.  

 

Ad.3 

a) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Baborowa z udziałem społeczności miasta na lata 2016-2023 – projekt uchwały druk 

nr 199a/16 stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

 

 W/w projekt był omawiany na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, ale nie był 

opiniowany. 

 

Przew. RM  wobec braku chętnych dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwalę. 

 

Rada Miejska przy głosujących 13 radnych – 13 głosami  za, przy 0 głosów przeciw i 0 

głosów wstrzymujących  przyjęła powyższa uchwałę. Uchwała nr XIX-195/16 stanowi 

zał. nr 4 do protokołu.      

 

Ad.3 

b) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X-112/15 Rady Miejskiej  

w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie  uchwalenia „Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy 

Baborów na lata 2016-2018- projekt druk nr 202/16 stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

 

Przew. RM  wobec pozytywnej opinii i  brak chętnych dyskusji poddał pod głosowanie 

przedmiotową uchwalę. 

Rada Miejska przy głosujących 13 radnych – 13 głosami  za, przy 0 głosów przeciw i 0 

głosów wstrzymujących  przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała nr XIX-196/16 stanowi 

zał. nr 6 do protokołu.   

 

Ad.3 

c) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XV-163/16 Rady Miejskiej w Baborowie  

z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii 

pw. Mateusza Apostoła i Ewangelisty   w Boguchwałowie na prace konserwatorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- projekt  uchwały 

druk nr 204a/16 stanowi zał. nr 7 do protokołu.   

 

Przew. RM  wobec pozytywnej opinii komisji i brak chętnych do dyskusji poddał pod 

głosowanie przedmiotową uchwalę. 

Rada Miejska przy głosujących 13 radnych – 12 głosami  za, przy 0 głosie przeciw i 1 

głosie wstrzymującym  przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała nr XIX-196/16 stanowi zał. 

nr 8 do protokołu.   

 

Ad.4 

Przewodniczący w ramach informacja o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym poinformował: 

-  o pełnionych dyżurach w UM; 
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-  udziale w uroczystości Dnia Niepodległości w Głubczycach; 

- korespondencji, jaka wpłynęła do RM od czasu ostatniej Sesji tj.: informacji z US  

w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych( zał. nr 9 do protokołu), pismo od 

działkowców przy ul. Rzemieślników dot. rozebranego ogrodzenia podczas remontu ulicy 

( zał. nr 10 do protokołu); pismo z Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie złożonego pisma 

grupy radnych w związku z przeprowadzoną kontrolą przewozów uczniów i młodzieży do 

szkół ( zał. nr 11 do protokołu).  

 

- Radny Tadeusz Kuśnierz-odniósł się do sprawy ogrodzenia ogródków działkowych przy ul.   

Rzemieślników, mówiąc, że firma wykonująca drogę rozebrała ogrodzenie i mówiła 

właścicielom ogródków, że płot będzie odtworzony, tylko  dalej na granicy. Później słupki 

zniknęły. Było to ok.70 betonowych słupków, które prawdopodobnie wywiezione zostały 

przez te firmę. Właściciele ogródków zostali pozbawieni ogrodzenia. Gdyby były słupki, to 

właściciele wykonaliby płot. Zawnioskował, by UM  zwrócił się do firmy o zwrot słupków, 

albo postawiła płot. 

- Burmistrz Gminy E.Kielska – odnosząc się do w/w wypowiedzi stwierdziła, że  ma nadzieje, 

iż radny ma na to dowody, by wypowiadać takie oszczerstwa odnośnie zabrania słupków 

przez firmę, bo poinformuje o tym firmę i sprawa może skończyć się sadzie. Dalej odniosła 

się do wieloletniego, bezumownego użytkowania gminnej działki przez właścicieli ogródków 

przy ul. Rzemieślników. Przytoczyła treść pisma(ogłoszenia) Gminy Baborów do właścicieli 

po wznowieniu granic działki przez geodetę, w którym wskazano termin 25 kwietnia 2016r. 

do usunięcia  obiektów znajdujących się na działce. Wskazała na problemy związane  

z wycinką drzew na tym terenie i  kilka tysięcy złotych kosztów z tego tytułu. Podkreśliła, że 

ogrodzenie w żadnym wypadku nie zostanie postawione. Dodała, że rozmawiała z P.Bąkiem  

i nikt z tej firmy nie obiecywała założenia ogrodzenia.  

 

-Radca Prawny –Joanna Tokarska-Grzesik- stwierdziła, że płot był  na działce gminnej a 

Gmina dołożyła wszelkich starać, co do poinformowania właścicieli o granicy. Dalej dodała, 

że brak jest podstaw prawnych do odtwarzania ze środków gminnych  przedmiotowego 

ogrodzenia. 

- Radny T.Kuśnierz –odpowiedział, żeby go nie straszyć sądami, bo się ich nie boi. Dalej 

dodał, że zarówno P.Burmistrz jak i właściciele ogródków  nie byli świadomi używania 

gminnej działki. Dalej dodał, że Kombinat Rolny postawił ogrodzenie i działkowcy używali. 

Stwierdził, że pracownicy firmy sprzątając teren zabrali te słupki. Jego zdaniem  nie było 

porozumienia, odsuwając je, a nie zabierając firma uniknęłaby kosztów. Sytuacja nie jest 

winą ludzi, którzy 30 lat temu dostali w prezencie te działki.  

 

-Burmistrz Gminy – poinformowała, że nie straszy radnego tylko informuje , bo zniesławienie 

kogoś może skończyć się np. sądem. 

 

Ad.5 

Sprawozdanie z działalności  Burmistrza z okresu miedzysesyjnego stanowi zał. nr 12 do 

protokołu. 

Ponadto poinformowała o przeprowadzonej i zakończonej kontroli NIK  kompleksu boisk 

przy ul. Wiejskiej. Złożyła do protokołu obszerne zastrzeżenia co do nieścisłości, fachowości 

i nieprawidłowości przeprowadzonej kontroli. Dodała, że nie zgadza się z wnioskami 

pokontrolnymi.  

Następnie odczytała  odpowiedź na pismo Przew. RM i radnych RM  w sprawie rozbieżności 

przekazywanych informacji do Prezesa Zamówień Publicznych i NIK dot. świadczenia usług 
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przewozowych dzieci i młodzieży do szkół przez ZUK– pismo stanowi zał. nr 13 do 

protokołu. 

  

W powyższej sprawie wywiązała się dyskusja  miedzy P.Burmistrz a adresatami pisma.  

Wiceprzew.RM – zapytała, czy był odzew ze strony Prezesa Zamówień Publicznych i NIKu 

na to pismo. 

Radca prawny – wskazała, że wpłynęło pismo  od Prezesa Zamówień Publicznych  

o wykazanie danych z pełną dokumentacją celem weryfikacji co do zarzutów radnych co do 

prawdziwości wykazanych danych- odpowiedź jest przygotowywana, o dalszych działaniach 

radni będą informowani na bieżąco.  

 

-Radna Wiesława Wójtowicz-Bunczek zwróciła uwagę Przew. RM, że nie panuje nad 

sytuacją. 

 

-Radca Prawny J.Tokarska –Grzesik – na prośbę P.Burmistrz wyjaśniła, dlaczego projekt 

uchwały dot. wyrażenia zgodny na przystąpienie do Spółki ZUK dwóch udziałowców tj. 

Gminy Reńska Wieś i Pawłowiczki  został wykreślony z porządku obrad Komisji Budżetu  

i sesji.  Przygotowując projekt nie była przekonana co do jej treści, jednak z uwagi na termin 

przekazania materiałów na Komisję  projekt został przekazany. Później  po  konsultacji  

z nadzorem wojewody o przystąpieniu nowych gmin Rada nie ma takich kompetencji i nie 

wymagana jest zgoda rady. Dodała, że jest to wyłączna kompetencja Burmistrza w tym  

zakresie. Wynika to z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym i zgodnie z nim mieniem 

gminnym dysponuje Burmistrz, żaden inny przepis nie przewiduje kompetencji rady w tym 

zakresie. Podkreśliła, że nadal głos decydujący w sprawach strategicznych będzie miała 

Gmina Baborów. Ilość wspólników nie zmieni pozycji decydującej Gminy Baborów. 

Wyjaśniła kwestie in hause zgodnie z nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych. 

Podkreśliła, że nowy projekt umowy Spółki przewiduje głos decydujący Gminy Baborów 

w kluczowych kwestiach dla spółki tj. personalnym, związanym z rozwojem, zmianą 

działalności. 

 

-Prezes ZUK Tomasz Krupa – działania  dot.  utworzenia spółki o charakterze 

międzygminnym rozpoczęły się w 2013r. Wskazał, że do współpracy zaproszono Reńskiej 

Wsi i Pawłowiczek, gdzie przedstawiono model  spółki o charakterze międzygminnym. 

Połączenie  daje na rynku większe możliwości prawne, finansowe i eksploatacyjne. Zakład 

jest niezależny od pomiotów zewnętrznych. Ta spółka daje możliwości bezprzetargowego 

działania i daje furtkę i zabezpieczenie gmin przed cenami, które podmioty zewnętrzne mogą 

proponować dla gmin.  

 

 

Ad.5 

- Przew.RM  przekazał, że P.Weronika  Rozbicka była na dyżurze i przedstawiła swój 

problem i poprosiła radna A.Kobierską-Mróz o przedstawienie problemu 

-Wiceprzew. RM A.Kobierska-Mróz – przedstawiła sprawę P.Weroniki Rozbickiej,  która  

w ubiegłym roku opuściła dom dziecka i złożyła wniosek o przydział lokalu, w który 

zamieszkiwała. Dotyczy to lokalu na ul. Wiejskiej. Obecnie umowa najmu jest podpisana z jej 

matką, która w nim nie mieszka. P.Weronika  chciałaby ten lokal otrzymać od Gminy. 

Poprosiła radnych, by się wstawili za nią, by lokal był jej przyznany. Wg informacji z uwagi 

na kryterium dochodowe taki lokal nie może być przyznany. Jej zdaniem można byłoby 

zastosować rozwiązanie, gdzie można byłoby  pomóc P.Rozbickiej. Tym bardziej, że 
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zainwestowała już w nim środki  w wysokości 6,5 tyś zł. na przedmiotowego lokalu, spłaca 

zaległości i zobowiązania względem Gminy.  

Przytoczyła treść pisma radnych do Burmistrza Gminy wnioskujące o zawarcie umowy najmu 

z P.Weroniką Rozbicką ( zał. nr 14 do protokołu)  

 

- Radna Anna Rydzik  zwróciła uwagę, że Komisja Mieszkaniowa rozpatrywała wniosek  

o mieszkanie 

- Radna Grażyna Mordel poinformowała, że  P.Rozbicka miała dostarczyć zaświadczenie o  

dochodach, które gwarantują regularne wpłaty czynszu i zaległości dochody nie 

kwalifikowały do otrzymania   

  mieszkania 

- Wiceprzewodnicząca RM dodała, że P.W.Rozbicka stwierdziła, że jest w stanie dostarczyć 

dokumenty o dochodach  

- Radna A.Rydzik stwierdziła, że w dniu jutrzejszym jest Komisja Mieszkaniowa  

- Burmistrz Gminy stwierdziła, że jeżeli ma być stosowane prawo, Komisja Mieszkaniowa 

zastosowała się do zasad jakie stosuje wobec każdego, który starał się o mieszkanie 

komunalne,  socjalne czy do remontu. Dalej dodała, że jeżeli zrobi się raz wyjątek to po co 

ustalono zasady.  Dalej poinformowała, że wnioski o mieszkania składają osoby, które zawsze 

są w trudnej sytuacji. Podjęcie decyzji o przydziale jest trudne, bo mieszkań nie ma. Dochody 

przedstawione przez Panią  kwalifikowały do otrzymania mieszkania socjalnego i takie 

zostało jej zaproponowane. Pani odmówiła  na piśmie przyjęcia tego mieszkania. Dodała, że  

PCPR,Gmina poprzez  OPS, które zaproponowały pomoc w tym zakresie, gdyby mieszkanie 

zostało przyjęte. Osoba mająca kilkaset złotych dochodu nie jest w stanie za to się utrzymać i 

płacić czynszu.  

- Przew. RM wskazał, że nie są za łamaniem prawa, ale każdy przypadek jest inny. Dodał, że 

ubolewa nad tym, że P.W.Rozbicka  płaci długi po rodzicach. Proszą o ponowne rozpatrzenie 

tej sprawy. 

- Radny M.Kostyk wskazał na wyjątkową sytuację i przypadek tej osoby 

- Burmistrz Gminy przekazał, że nikt z radnych  nie rozmawiał z nią w tej sprawie  przed 

sesją. Podkreśliła, że każda osoba składająca podanie jest informowana jakie dokumenty ma 

złożyć, może uzupełnić  o dodatkowe zaświadczenia, informacje, gdy sytuacja się zmieniła. 

Porozumienie o spłatach zadłużenia podpisane jest przez członka rodziny, nic jej nie 

wiadomo, że P.Weronika Rozbicka spłaca zadłużenie. Dochód ma wskazywać, że osoba 

będzie mogła pokryć koszty tego mieszkania. Zaproponowano mieszkanie socjalne, gdzie 

czynsz wynosi 9 zł. 

- Przew. RM  stwierdził, że oglądał zdjęcia i w tym mieszkaniu potrzebny jest remont, toaleta 

jest na korytarzu 

- Burmistrz Gminy  stwierdziła, że jest potrzebny, a  toaleta jest na korytarzu, bo jest to lokal 

socjalny 

-  Wiceprzew. RM ponownie wskazała na wyjątkowość sytuacji, bo ta Pani zainwestowała 

środki w remont i nie powinno się tego pominąć, czuła się związana z tym lokalem, mimo, że  

przeżyła w nim trudne chwile. 

- Burmistrz Gminy przekazała, że w proponowanym mieszkaniu jest możliwość  wykonania 

łazienki, wc. Dodała, że nie przypomina sobie, by P.Rozbicka zgłaszała, że wykonuje  jakieś  

remonty. 

Po pytaniu Przew. RM,  Pani Weronika Rozbicka zapewniła, że dostarczy dokumenty 

świadczące o wymaganym dochodzie. 

- Wiceprzew. RM zwróciła uwagę, że zgodnie z ustawą o Ochronie Praw Lokatorów , to Rada 

decyduje o progu dochodowym i ustala kryteria dochodowe do przyznania lokali 
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 - Radca prawny wskazała, że jest to zawarte w Regulaminie i  przyjmowane Zarządzeniem 

P.Burmistrz. Nie zna treści uchwały, ale jeżeli jest to w niej zawarte, to jak najbardziej 

inicjatywą Rady może zostać zmieniona, zaaktualizowana. 

- Radny J.Ronczka  zwrócił się z prośba o umożliwienie mieszkania P.Rozbickiej  

w mieszkaniu do czerwca tj. do czasu podjęcia przez nią pracy. Dalej zapytał, czy  gdyby ktoś 

zadeklarował pomoc w formie finansowej to miałoby to wpływ na próg dochodowy? 

- Radca Prawny odpowiedziała, że jest to zobowiązanie, które nie jest podstawą do 

ewentualnej w przyszłości windykacji, bo w przypadku wynagrodzenia za pracę można z tego 

windykować, w przypadku deklaracji nie można osoby trzeciej windykować za długi tej 

osoby, dlatego to nie wlicza się do dochodów. 

- Radny Jarosław Ronczka  zapytał ile wynosi czynsz za przedmiotowy lokal? 

- Wiceprzew.RM odpowiedziała, że 123,50 zł 

- Radny J.Ronczka zadeklarował przekazywanie jednej diety miesięcznie do końca czerwca 

na rzecz P.Rozbickiej 

- Radca Prawny stwierdziła, że nie podnosi to kryterium dochodowego, natomiast pomóc 

może każdy 

- Radny Mariusz  Jankowski  zapytał czy obecnie jest groźba, że P.Rozbicka będzie  musiała 

opuścić mieszkanie? 

- Burmistrz Gminy  wskazała, że tak  

- Radny Mariusz Kostyk zapytał, czy nie ma możliwości przedłużenia czasu opuszczenia tego 

lokalu, bo spłata teoretycznie jest przez jej mamę, ale to P.Weronika Rozbicka spłaca 

zadłużenie 

- Przew. RM zwrócił się do P.Weroniki Rozbickiej o dokonanie aktualizacji wniosku 

i zamknął dyskusję  na powyższy temat. 

Dalej zwrócił się z pytaniem do radnej Powiatu Ireny Sapy,  by w przyszłych latach  

Starostwo wzięło pod uwagę w przyszłych latach ulicę Opawską a głównie nad remontem 

chodników na ul. Opawskiej, którymi uczęszczają dzieci do szkół i przedszkola. Dalej  

w imieniu mieszkańców  zwrócił się o odtworzenie i utworzenie nowych  przejść dla pieszych 

przy ul. Raciborskiej 

- Radny Tadeusz Kuśnierz zgłosił potrzebę remontu chodników przy ul. Krakowskiej 

 w Baborowie   

- Radna Powiatu zapewniła o przekazaniu zgłoszonych wniosków Staroście Powiatowemu. 

- Radny Tadeusz Kuśnierz w nawiązaniu do ostatniej sesji i deklaracji P.Burmistrz  

o zamieszczeniu wynagrodzenia netto z ostatniego miesiąca w Echu Baborowa stwierdził, że 

takiej informacji nie było, czy w związku z tym może się zwrócić do P.Sekretarz o informacje 

nt. zarobku P.Burmistrz 

- Radca Prawny przekazała, że radny może wystąpić do Gminy o informacje w ramach 

dostępu do informacji publicznej 

W związku z powyższym Radny T.Kuśnierz wystąpił ustnie o informację publiczną w/w 

sprawie.  

- Radna Grażyna Mordel nawiązała do sprawy funduszu sołeckiego i podejmowanej uchwały 

w sprawie f.sołeckiego w Rakowie. 

- Burmistrz Gminy poinformowała, by wcześniej zgłaszać temat, by Radca Prawny mógł się 

zapoznać z przepisami w danej sprawie, bo trudno szczegółowo odnosić się do poruszonej 

tematyki 

- Radna Teresa Wołk zapytała, jaki odcinek drogi będzie remontowany przez Powiat, czy 

tylko Księże-Pole – Kietrz, bo w pierwszej wersji miał być remontowany odcinek Sucha 

Psina, Czerwonków i dalej do Kietrza. Jej zdaniem odcinek z Suchej Psiny  do Kietrza jest w 

dużo gorszym stanie 
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- Radna Powiatu Irena Sapa poinformowała, że są to dwa różne numery drogi i w pierwszej 

kolejności będzie robiony odcinek od P.Fryzela w Księżym Polu do Kietrza  

-Radny M.Bliźnicki  wskazał na potrzebę remontu drogi Boguchwałów-Wierzbno, 

Boguchwałów-Wojnowice, pozbieranie poboczy, bo w przyszłym roku planowane są 

Dożynki Powiatowe 

- Radny Jarosław Ronczka wystąpił o sprostowanie artykułu zamieszczonego w Echu 

Baborowa o informacje, którzy radni głosowali za wnioskiem dot. zwiększenia 

wynagrodzenia 

- Burmistrz Gminy wskazała o wystąpienie w tej sprawie na piśmie co ma sprostować, bo 

prostuje się tylko nieprawdziwe informacje 

- Radny Jarosław Ronczka chciałby na Sesji porównać kopię otrzymanego protokołu z ZUK  

   w sprawie zwrotu kwoty za nadpłacone bilety miesięczne z oryginałem 

- Pan Ryszard Lechoszest –mieszkaniec Baborowa – stwierdził, że w Baborowie ludzie 

spychani są na margines. Nawiązał do sprawy przydziału mieszkania P.Weronice Rozbickiej. 

Odniósł się do działalności OPS w Baborowie zgłaszając skargę na Kierownika OPS . jeżeli 

jest wykonywana notatka służbowa w jakiejś rodzinie, to powinna być wykonana rzetelnie, 

prawdziwie i jasno. Dalej dodał, że powinno się działać dla dobra rodzin i dzieci a nie 

spychając ojców na margines. 

W dalszej części odniósł się do przedszkola na ul. Powstańców – wielokrotnie zwracał się  

z pismami, telefonicznie do P.Dyrektor Lenartowicz, bo w przedszkolu powiedziano mu  

matka stwierdziła, że  nie ma prawa przyjść do przedszkola i zapytać w sprawie swoich 

dzieci, bo ich matka zabroniła. Oczekuje na odpowiedź pisemną w tej sprawie.  

- Przew.RM  poinformował skargę należy złożyć pisemnie do biura Rady 

- Dyr. ZSP Bożena Lenartowicz  poinformowała, że Pan Lechoszest złożył jedno pismo  

skierowane do p.pedagog z prośbą o objęcie pomocą psychologiczną. Z przekazanej  

w sekretariacie przez P.Lechoszesta informację panie sporządziły notatkę, potem sprawę 

wyjaśniła z nauczycielem w przedszkolu, który dopisał, że nie był świadkiem rozmowy, o 

której P.Lechoszest poinformował. Przekazała wówczas zainteresowanemu, by złożył 

pisemnie podanie, to się do niego ustosunkuje. 

- Burmistrz Gminy zwróciła się do Przew. RM, by nie stawiano pracowników UM w sytuacji, 

gdzie Radny J.Ronczka przyniósł protokół Komisji Rewizyjnej i domagał się przygotowania 

uchwały celem włączenia jej do porządku obrad tej sesji. Dalej dodała, że nie można zmuszać 

i nie w takim trybie na trzy godziny przed sesją. Jednocześnie podkreśliła, że pracownicy UM 

są do pomocy, nie odmawiają, ale nie w takim trybie. 

- Radny Jarosław Ronczka stwierdził, że nikogo nie zmuszał, dostarczył protokół  

z przekonaniem, że będzie na dzisiejszej sesji, dowiedział się że nie będzie, nikogo nie 

naciskał. Starał się zachować 30-dniowy termin rozpatrzenia skargi. 

- Przew.RM poinformowała, że skarżącemu zostało przekazane pismo, że uchwała w sprawie 

rozpatrzenia skargi zostanie podjęta na sesji w grudniu.  

 

Przew.RM Krzysztof Tokarz z uwagi na wyczerpanie porządku obrad o godz.19 zamknął 

obrady Sesji. 

 

Protokółowała: 

- Maria Woźniak 

 

 

     


