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Protokół nr XIV/2016 

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

Urzędu Miejskiego w Baborowie 

 

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

Miejskiej w Baborowie. Przywitał wszystkich obecnych na sesji. Zgodnie z listą obecności 

obrady rozpoczęły się w obecności 13 radnych  na 15, ustawowego składu Rady.  

Wobec powyższego  Rada może podejmować prawomocne decyzje i uchwały. 

 

Obecność na sesji została potwierdzona na listach  obecności, które stanowią zał. nr 1,2,3 do 

protokołu. 

 

Przew. RM zaproponował  

- wprowadzenie w pkt 3 f- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych – projekt druk nr 144/16 

 

Porządek obrad z proponowanymi zmianami został przyjęty 13 głosami za i przedstawiał się 

następująco: 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – projekt uchwały  druk nr 

141/16; 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 142/16; 

c) zmiany uchwały Nr II-3/14 z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie- projekt 

uchwały druk nr 128/16 ; 

d) uchwalenia Statutu Gminy Baborów – projekt uchwały druk nr 92b/16; 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Baborów- projekt uchwały druk nr 143/16; 

f) wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie  nieruchomości od Agencji 

Nieruchomości  Rolnych- projekt druk nr 144/16. 

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.       

 

 

 

 

Ad. 2 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” przyjęła protokół z obrad 

poprzedniej sesji tj. 30 marca 2016r. 

 

Ad.3 

a) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- 

projekt uchwały druk nr 141a ( zał. nr 4 do protokołu) 
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Skarbnik Gminy – poinformowała o dodatkowej zmianie spowodowanej wpłynięciem  

umowy  z Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę kanalizacji sanitarnej w Langowie, co 

spowodowało konieczność wprowadzenia do budżetu 500 tys zł.  

 

Dyskusja: 

 

Przew. RM – zaproponował w formie wniosków zmiany do projektu uchwały : 

- zadanie na  kwotę 53,025  zł.   przenieść na sesję w czerwcu, po komisji oświaty, na której 

ma się zdecydować co będzie się znajdowało w dokumentacji  projektowej na remont.  

- wykreślenia zadania „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Witosa” w kwocie 26.000 zł. 

uznając je nie do końca zasadne  z  uwagi na miejsce. Zaproponował teren pod parking 

naprzeciw ZUK, gdzie miejsc byłoby dużo więcej.  

 

Burmistrz Gminy – odnosząc się stwierdziła, że na kwotę 30 tys zł. dot. zwiększenia  środków 

na zadania oświatowe  składa się również wymiana okien, pieca w segmencie mieszkalnym  

i  sfinansowanie zaleceń po 5-letnim przeglądzie elektrycznym we wszystkich budynkach 

ZSP.   

- Gmina  nie może przekazać pasa  ZUK-owi, bo jest to pas drogowy i nie ma takiej  

możliwości. Dodała, że parking potrzebny jest klientom ZUK-u, nowego zakładu pracy  

i klientów myjni. Parking spowoduje, że nie będą stawiane samochody na  drodze. Uznała 

zadanie za  konieczne  potrzebne  oraz  wymagające szybkiej realizacji.  

Dodała, że miejsca parkingowe przed remontem ulicy były na skrzyżowaniu i zostały 

zlikwidowane bo było to niebezpieczne dla użytkowników drogi. 

Odnośnie skweru  na przeciw ZUK, to być może w przyszłości zostanie on zaproponowany 

pod parking.  

 

Podczas długiej, burzliwej dyskusji radny M. Jankowski zgłosił wniosek, by wykreślić  

z kwoty 53 tys zł. kwotę 13 tys zł przeznaczonych na wymianę okien. 

 

Prezes ZUK Tomasz Krupa uzasadnił potrzebę wykonania parkingu informując o działalności 

nowej firmy rozpoczynającej działalność w pomieszczeniach ZUK, obecnych utrudnieniach 

w ruchu pieszych  przez stawiane samochody,  wyjaśnił jak ma wyglądać przedmiotowy 

parking. Poinformował o planowanym wykonaniu miejsc parkingowych również przy 

budynku socjalnych zakładu po dokonaniu uzgodnień ze Starostwem Powiatowym z uwagi na 

sąsiedztwo  z ul. Krakowską.  

 

Przew. RM poddał pod głosowanie wnioski:   

1) –abyśrodki w wysokości 30 tys zł. zaplanowane na wykonanie  dokumentacji 

remontów budynków przedszkolnych   przenieść na  kolejną sesję po Komisji dot. 

planowanego zakresu prac remontowych w budynkach ZSP w Baborowie  

Za wnioskiem głosowało – 7 radnych,  przeciw-5, wstrzymał się -1  

2) - wykreślić  z projektu uchwały dot. wprowadzenia zmian do budżetu zadanie  

„Budowa miejsc parkingowych przy ul. Witosa” w wysokości 26 tys zł.  

Za wnioskiem głosowało – 8 radnych, przeciw-5, wstrzymało się -0 

 

Wiceprzew. RM – A. Kobierska-Mróz zapytała, co wchodzi w zakres projektu remontu 

Ratusza na dodatkową kwotę 17 tys zł zaproponowanych w zmianach do budżetu.  

 

Burmistrz Gminy uzasadniła potrzebę dokonania zmian projektowych w związku  

z  możliwością otrzymania dofinansowania w ramach RPO dla Woj. Opolskiego 

przedstawiając zapytania cenowe i szacunkowe kwoty, które składają się na kwotę 17 tys zł. 
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Wiceprzew. RM – wskazała, że w odpowiedzi na złożoną interpelację w marcu ub. roku  było 

napisane jakie prace mają być wykonane w ramach projektu i do czego zobowiązany jest 

projektant. Projekt był wyceniony na 49 tys zł netto.   

 

Burmistrz  Gminy -  przekazała, że  w ramach INTERREGU szanse na uzyskanie 

dofinansowania są bardzo małe i doradzono, by dokonać zmian w dokumentacji projektowej 

dot. funkcji różnych pomieszczeń Ratusza i złożyć wniosek do RPO. Każda zmiana  wiąże się 

z nowymi uzgodnieniami i kosztami. 

 

Wiceprzew. RM – zapytała, co w przypadku, gdy Gmina otrzyma dofinansowanie  

z INTERREGU, zrezygnuje z dofinansowania nie mając decyzji z RPO?   

 

Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że z posiadanych informacji wynika, że jest bardzo dużo 

wniosków, Gmina liczyła, że będzie mniejsze zainteresowanie, ponadto, nabór  nie dotyczył 

inwestycji bardziej skierowany był na działania prospołeczne  i szanse uzyskania pomocy są 

niewielkie. Gmina nie widząc wówczas innej możliwości postanowiła złożyć wniosek.  

 

Radna W.Wójtowicz-Bunczek – stwierdziła, że radni powinni pomagać,  a nie przeszkadzać. 

Należy określić, czy Ratusz ma być remontowany czy też  nie. Kwota 17 tys zł przy tak dużej 

inwestycji nie jest dużą kwotą. 

 

Przew. RM – podkreślił, że  nikt z radnych nie podważa sensu celowości remontu  Ratusza, 

chodzi tylko o kwestie różnych form dofinansowania. 

 

Radny M. Bliźnicki – zapytał, czy 570 tys zł. wystarczy na wykonanie kanalizacji  

w Langowie? 

 

Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że kosztorys  na wykonanie tranzytu z Langowa do 

oczyszczalni w Rakowie jest wyceniony  na kwotę 568 tys zł. plus koszty inspektora nadzoru 

tj. kwotę 575 tyś zł. Kwota zaplanowana powinna  wystarczyć, ale  całkowita kwota będzie  

wiadoma po przetargu. 

 

Wobec wyczerpania dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały wraz  

z przyjętymi wnioskami.   

  

W wyniku głosowania Rada Miejska w Baborowie  w obecności 13 radnych – 11 głosami 

„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „ wstrzymującym” podjęła uchwałę nr  XIV-136/16  

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów, która stanowi zał. nr 5 do 

protokołu. 

 

Ad. 3 

b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt 

uchwały druk nr 142 ( zał. nr 6 do protokołu) 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna. 

 

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

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w Baborowie  w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw” i 1 głosie „ wstrzymującym” podjęła uchwałę nr  XIV-137/16  w sprawie zmiany 
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wieloletniej prognozy finansowej wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów, która 

stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 3 

c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II-3/14 z dnia 4 grudnia 2014r.  

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Baborowie- projekt uchwały druk nr 128/16 ( zał. nr 8 do protokołu). 

 

Przew. RM  poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji. 

 

Przew. RM – zapytał P. A. Czechowicza, czy Komisja Rewizyjna w obecnym składzie 4-

osobowym może pracować, bo wg jego opinii  może, pracować nad  opracowaniem wniosku  

w sprawie absolutorium, a przekazywane  były sprzeczne informacje. 

 

Kierownik KGO A.Czechowicz -  przytoczył opinię radcy prawnego tzn., że obowiązujący 

skład  5 osobowy w Statucie jest nadrzędny nad tym, że czynności kontrolne mogą być 

prowadzone w co najmniej w 3-osobowym składzie. Mecenas jasno  określiła, że członkowie 

Komisji nie mogą podejmować dalszych czynności, póki nie zostanie uzupełniony skład. 

Odnośnie absolutorium nie ma jasności. Można podjąć czynności, ale ostatecznie wszystko 

będzie zależało od RIO.  

 

Przew. Komisji Rewizyjnej J.Ronczka – wskazał, że wg styczniowej opinii radcy  Komisja 

nie może działać, bo niepełny skład blokuje jej pracę  i to zablokowało jej pracę, a teraz mówi 

się, że może. 

 

Nikt z radnych nie zgłosił swojej kandydatury do składu Komisji Rewizyjnej. 

 

Wiceprzew. RM – zapytała, czy było skierowane pismo do RIO o interpretację w tej sprawie.  

 

Kierownik KGO A. Czechowicz-stwierdził, że cały czas liczono, że skład zostanie 

uzupełniony. Ponadto  na obecnej sesji w porządku jest przyjęcie Statutu, co rozwiąże 

problem. 

 

Przew. KR – zapytał, dlaczego P. Czechowicz  jako Sekretarz nie wystosował takiego pisma 

wcześniej do RIO? 

 

Burmistrz Gminy – wskazała, że Sekretarzem Gminy jest P. Agnieszka Kania-Kała. Nie 

przewidziano, że praca nad Statutem będzie trwała tak długo. 

 

Przew. RM – stwierdził, że Komisja  Statutowa była powołana w ubiegłej kadencji i przez 4 

lata nie przygotowała Statutu.  

 

 

 

Ad. 3 

d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baborów – projekt uchwały 

druk nr 92b/16 ( zał. nr 9 do protokołu) 

 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego – pozytywna. 

 

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

 Rada Miejska w Baborowie  w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosach „ wstrzymującym” podjęła uchwałę nr  XIV-138/16  w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Baborów, która stanowi zał. nr 8 do protokołu.   

 

Ad. 3 

e) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 143/16 ( zał. nr  143/16)- zał.nr 9 

do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna  

 

Projekt w/w uchwały wraz z załączoną mapką został szczegółowo omówiony na komisji 

Budżetu. 

 

Z uwagi na brak uwag i pytań Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w wyniku głosowania w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy 

0 głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XIV-139/16 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów-  która 

stanowi zał. nr 10 do protokołu.  

 

 Ad. 3 

f) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

od Agencji Nieruchomości Rolnych- projekt uchwały druk nr 144/16 ( zał. nr 10 do 

protokołu) 

 

Burmistrz Gminy omówiła w/w projekt uchwały. Poinformowała, że w związku z 

dofinansowaniem ANR tranzytu sanitarnego z Langowa do Rakowa ANR chce, by przy tym 

zadaniu Gmina przyjmując działkę na której znajduje się przepompownia w Langowie  

przejęła  lokal mieszkalny położony w Baborowie przy ul. Stawowej 3. Powiększyłoby to 

zasób mieszkań komunalnych Gminy. Lokal jest zamieszkały. Jest to warunek ANR o 

otrzymanie dofinansowania przez Gminę.  

 

Radny M.Kostyk – zapytał, czy mieszkanie jest obciążone i czy spowoduje to zmiany dla  

lokatorów tego mieszkania? 

 

Burmistrz Gminy – przekazała, że lokal nie posiada obciążeń, zostanie przyjęty aktem 

notarialnym, najem z lokatorem będzie nawiązany na zasadach obowiązujących w Gminie 

Baborów.  

 

Wiceprzew. RM – zapytała o koszty Gminy związane z udziałem w wspólnocie, dlaczego 

ANR chce przekazać to mieszkanie. 

 

Burmistrz Gminy – wskazała, że ANR chce przekazać lokal nie z uwagi na koszty tylko by 

nie mieć lokalu do obsługi.  

 

Przew. RM z uwagi na brak kolejnych chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie w/w 

projekt uchwały. 

W wyniku głosowania  
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 Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głosami głosami „za” , przy 1 glosie 

„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XIV-140/16 w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych- 

która stanowi zał. nr 11 do protokołu.  

 

Przew. RM  ogłosił 10 min. przerwy. 

Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 

Ad.4 

Przew. RM poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym m.in.: 

a) - pełnionych dyżurach w UM w Baborowie  

b) -pismach, jakie wpłynęły do rady od ostatniej sesji( radnej Powiatu I. Sapa informujące 

 o przekazaniu P. Staroście wniosków z ostatniej sesji; P. Burmistrz do P. Prezesa PKS  

w Głubczycach dot. finansowania nierentownych kursów na trasie Kietrz – Baborów;  RIO  

w Opolu dot. opinii o wykonaniu budżetu za 2015r.; dot. uchwały RM w Głuchołazach  

w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Woj. Opol. o współfinansowaniu budowy muzeum  

w Łambinowicach; sprzeciw rodziców w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego dla 

dzieci 3-letnich przy ul. Opawskiej;) 

 

Radny M. Jankowski – stwierdził, że wg wypowiedzi  P. Dyrektor ZSP ustawa stanowi, że  

6-latki  muszą kontynuować naukę  w tych przedszkolach, gdzie zaczęły i nie było dużego 

pola manewru. 

 

Przew. RM – dodał, że mówiła również, że zgodnie z przepisami rodzeństwa winny 

uczęszczać do tego samego przedszkola. 

 

Burmistrz Gminy – wskazała, że P. Dyrektor najpierw musi kierować się prawem 

oświatowym. Zawsze przy rozdzielaniu  dzieci są emocje. Dodała, że wspólnie z P. Dyrektor  

zastanawiają się nad pewnymi zmianami, o których poinformuje w maju na komisji, a które 

będą satysfakcjonujące również dla rodziców.  

 

Radny M. Kostyk – przekazał, że do niego również dotarły informacje zaniepokojonych 

rodziców. Dalej dodał, że jego zdaniem nie ma ustawy, zgodnie z którą ma tak być i koniec.  

 

Radny J. Ronczka – przekazał, że jeden z rodziców otrzymał telefon z przedszkola  

z zapytaniem: czy był podpisać listę by dziecko uczęszczało do przedszkola   na ul. Opawską 

jak nie,  to automatycznie zostanie wykreślony i utraci miejsce w przedszkolu. Dalej dodał, że 

o tym, że o liście jest do podpisu rodzice nie zostali poinformowani,  natomiast  aby 

zastraszyć  znaleziono numer telefonu. 

 

W dalszej części udział w dyskusji  wzięli i poparli wniosek rodziców Radna A. Kobierska – 

Mróz, Radny T. Kuśnierz. 

 

Burmistrz Gminy – zasygnalizowała, że w przyszłości  prawdopodobnie  z uwagi na coraz 

mniejszą ilość dzieci budynek szkoły przy ul. Opawskiej zostanie zaadoptowany na 

przedszkole.  Stwierdziła, że w przyszłym roku będzie o jeden oddział mniej  i będzie tylko 

jedna klasa I.  

 

Radny M. Bliźnicki – przekazał, że w roku szkolnym 2014/2015 zlikwidowano przedszkole  

w Sułkowie i niektóre dzieci 6 letnie chodziły z dziećmi 4 letnimi. Dzieci 6-letnie winny 

przejść na ul. Opawską.  
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Radny M. Kostyk – odnosząc się do wypowiedzi radnego J. Ronczki  stwierdził, że  również 

ma sygnały od rodziców, że każda z dyrektorek  przekazuje sprzeczne informacje 

wykluczające się wzajemnie. Dalej wskazał, że przy rekrutacji dzieci do przedszkola nie było 

w ogóle mowy o tym, że dzieci będą chodziły do oddziału przedszkolnego przy ul. 

Opawskiej, a teraz każe się rodzicom podpisywać  listy. Negatywnie ustosunkował się do 

takiego podejścia.  

 

 

Burmistrz Gminy – dodała, że P. Dyrektor nie wiedziała ilu będzie chętnych do przedszkola, 

jednak  miała zgodę na utworzenie oddziału przedszkolnego na ul. Opawskiej w przypadku   

większej ilości zgłoszonych dzieci. Dalej  stwierdziła, że na kolejnej Komisji będzie można 

do  P. Dyrektor zwrócić się z różnymi pytaniami. 

 

Radny J.Ronczka – wracając do poprzedniej wypowiedzi  zapytał, co ma odpowiedzieć temu 

rodzicowi?, czy dziecko będzie miało miejsce w przedszkolu czy nie?  

 

Przew. RM – zaznaczył, że są to pytania do P. Dyrektor, której nie ma na sesji. Stwierdził, ze 

P. Dyrektor na pewno ustosunkuje się do pisma i wszystkich zgłoszonych sugestii.  

 

 

Ad.5 

Sprawozdanie Burmistrza Gminy za okres od 31 marca do 28 kwietnia 2016r. zostało radnym 

przekazane w formie pisemnej i stanowi zał. nr 12 do protokołu.  

Ponadto Burmistrz Gminy szczegółowo omówiła poszczególne zagadnienia ujęte w w/w 

sprawozdaniu.  

W trakcie omawiania Burmistrz Gminy zwróciła się z apelem do mieszkańców o zapoznanie 

się z granicami swojej działki, by w przyszłości nie było takiej sytuacji jak w przypadku 

mieszkańców sąsiadujących z  obecnie remontowaną ul. Rzemieślników, którzy używali 

dotychczas część pasa drogi. Dalej zaapelowała o o to, by nie sadzić drzew na nie swoim 

terenie. Często mieszkańcy sadzą za ogrodzeniem drzewa na gminnym terenie, a gdy jest już 

duże i przeszkadza zwracają się do Gminy, by je usunęła. Gmina z tego tytułu ponosi koszty.  

Dodatkowo poinformowała o: 

a) - przygotowywaniu wniosku  w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa 

socjalnego na  utworzenie dwóch lokali komunalnych   po lokalach użytkowych na ul. 

Świerczewskiego.  

b) - informacji z Lokalnej Grupy Działania w sprawie pozytywnego rozpatrzenia Lokalnych 

Strategii Rozwoju . Środki zostały przez Marszałka Województwa przyznane. Przekazała, ze 

w II  półroczu zostaną ogłoszone nabory na zakładanie działalności gospodarczej (1 mln zł), 

rozwijanie działalności gospodarczej (750 tys zł.), remont zabytków (330 tys zł.), obiekty 

wyposażone lub przystosowane  na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej i 

integracyjnej (600 tys zł.), obiekty wybudowane, przebudowane, rozbudowane do celów 

turystycznych, rekreacyjnych 840 tys zł. ) zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej (350 tys 

zł.), wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia 

(250 tys zł.). 

Zaproponowała zaproszenie na posiedzenie Komisji P. Kierownik LGD, która szczegółowo 

omówiłaby szerzej zakres na który można starać się o dofinansowanie.  

 

Przew. RM – zapytał, czy projekt remontu ul. Rzemieślników obejmuje ułożenie  progów 

zwalniających  głównie przy przedłużeniu ul. 40-lecia. 
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Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że po przebudowie będzie odcinek 1 km nowej 

nawierzchni i w ramach projektu nie ma możliwości ujęcia progów zwalniających.   

 

Radny M. Jankowski – zapytał, czy planowane jest  ograniczenie tonażowe na ul. 

Rzemieślników ? 

 

Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że nie ma ograniczenia, a nawet cel był taki , by jeździły  

tam ciężkie samochody, sprzęt rolniczy omijając miasto. Dalej dodała, że będzie to bardzo 

mocna droga.  

 

Ad.7 

Przew. RM – zapytał , czy  możliwe są jakieś działania w związku z bardzo dużą ilością wron 

w Parku Miejskim,  bo to miejsce ma służyć wypoczynkowi a ptaki są bardzo uciążliwe. 

 

Kierownik Ref. KGO A. Czechowicz – przekazał, że jest to  problem ogólnopolski   

z nadmierną ilością gawronów i gminy średnio sobie z nim radzą. Przepisy prawa bardzo 

ograniczają  możliwości, a każde działania muszą być zgodne z prawem. 

 

Burmistrz Gminy – wskazała, że jest to problem, bo ptaki są chronione przez cały rok, nie 

tylko w okresie lęgowym. Dalej stwierdziła, że praktycznie Gmina nie może zrobić niczego.  

 

Przew. RM – zaproponował wystosowanie pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska z zapytaniem o możliwości rozwiązania w/w problemu. 

 

Prezes ZUK T. Krupa – ustosunkował się do decyzji w sprawie parkingu  przy ul. Witosa. 

Poprosił Przew. RM o argumenty w tej sprawie. Podkreślił, że jest to pierwsza prośba ZUK  

o dofinansowanie, dotychczas sami finansowali  wiele rzeczy.  

 

Przew. RM – podkreślił, że  wniosek został przyjęty  przez 8 radnych. Złożył wniosek po 

rozmowach z mieszkańcami. Wskazał, że argumenty przekazał  przy zgłaszaniu wniosku.  

 

Burmistrz Gminy – poinformowała, że na przyszłą komisje, sesję ponownie zaproponuje 

w zmianach do budżetu budowę miejsc  parkingowych na ul. Witosa.  

 

Prezes ZUK – zgłosił radnej Powiatu  potrzebę remontu następujących odcinków dróg 

powiatowych: droga Babice – Dziećmarów- jest duża wyrwa,  na ul. Głubczyckiej przy 

wiacie autobusowej jest duże rozlewisko wód opadowych, które jest uciążliwe dla 

korzystających.  

Przekazał, że ubytek pod wiaduktem w kierunku Sułkowa będzie wykonany w ciągu 

najbliższych dni przez ZUK na zlecenie Starostwa.  

 

Radna Powiatu Irena Sapa-  odpowiedziała, że stan drogi Dziećmarów-Babice jest znany 

Starostwu. Dalej  powiedziała, że zgodnie z ustawa droga powiatowa  to droga łącząca Gminę 

z Powiatem i Gminy miedzy sobą. Wskazała, że  na terenie Powiatu np. droga  

z Boguchwałowa do Wierzbna, łączy dwie drogi gminne. Powiat przejął ponad 300 km dróg, 

które musi utrzymać. Powiat remontuje drogi w miastach, gdzie  częstotliwość  przejazdów 

jest duża. Jeżeli będzie robiony remont dróg to droga Babice-Dziećmarów zostanie w jakiś 

sposób zrobiona. Przekaże zgłoszone uwagi w Starostwie.  
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Radna Teresa Wołk – stwierdziła, że na ostatniej sesji Powiatu mówiono o drogach 

wojewódzkich. Zapytała, czy prawdą jest, że w pierwszej kolejności ma być robiona droga  

w Boguchwałowie  i w Kietrzu ul. Raciborska, czy Sucha Psina jest pominięta?  

 

Radna I. Sapa – powiedziała, że mówiono o wykonaniu całej drogi wojewódzkiej. Starostwo 

zwracało się do Marszałka o wykonanie remontu wskazując na odcinki, które wymagają 

pilnego remontu. 

 

Burmistrz Gminy – dodała, że wraz z Przew.  RM była na spotkaniu Rady Sejmiku 

Wojewódzkiego i zostało tam powiedziane, że do 2020 roku jest planowany tylko remont 

drogi w Kietrzu. Słyszała o zbieranych podpisach przez mieszkańców z inicjatywy Powiatu, 

ale na w/w spotkaniu powiedziano, że gdy będą jakieś po przetargowe oszczędności, to będą 

drogi remontowane jednak  w założeniu nie było remontu drogi Sucha Psina –Boguchwałów.  

 

Radny J. Ronczka – zwrócił się z pytaniem do Prezesa ZUK , kiedy będzie wykonany łapacz  

w Rakowie, bo zapewnienie było do końca kwietnia,  oraz o przybliżony termin realizacji 

drogi na osiedlu w Rakowie. 

 

Burmistrz Gminy – wtrąciła, że że ZUK nie ma jeszcze polecenia wykonania  drogi  

w Rakowie 

 

Prezes ZUK – przekazał, że ZUK otrzymał zlecenie na wykonanie łapacza, ale jeszcze nie 

było Komisji Bezpieczeństwa Ruchu, a to zadanie wymaga uzgodnienia projektu 

organizacyjnego,  ponieważ będzie realizowane w pasie drogi. W ciągu dwóch tygodni 

zostanie  wykonany.   

Za 3 tygodnie będzie  ze środków ZUK wykonana w Rakowie kanalizacja, a potem 

nawierzchnia drogi z kostki brukowej oraz przebudowany łapacz przy wlocie od strony 

Baborowa.  

 

Radny J. Ronczka – zwrócił się z prośbą, by podczas łatania dróg  nie pominąć odcinka drogi 

w Rakowie  do 3 domów przed osiedlem. 

 

Burmistrz Gminy – dodała, że sołtysi z poszczególnych sołectw będą poinformowani  

o terminach remontów dróg w danym sołectwie. 

 

Radny J. Ronczka – zwrócił się z prośbą o ścięcie poboczy na drodze w Rakowie, bo są 

wyższe od drogi i woda nie ma jak spłynąć. Zapytał o możliwość ustawienia 1 latarni  w 

Rakowie w ramach istniejącego projektu. 

 

Burmistrz  Gminy – wyjaśniła, że jeżeli to nowa lampa to nie ma już  takiej możliwości. 

Obecny rok jest przewidziany na wykonanie dokumentacji i wszelkich uzgodnień dot. 7 lamp 

na istniejących słupach. W budżecie na 2016r. nie ma zaplanowanych środków na budowę 

nowych punktów świetlnych, będzie to zależało od   możliwości finansowych.  

 

Radny M. Jankowski -  zwrócił się z prośbą o przygotowanie wyceny alternatywnego 

parkingu naprzeciw ZUK na wypadek, gdyby na kolejnej sesji rada podtrzymała swoje 

stanowisko w sprawie parkingu na ul. Witosa.   

 

Burmistrz Gminy – zwróciła się z pytaniem do radnej Powiatu o informacje w jaki  sposób  

konstrukcyjnie będzie budowana droga Powstańców,  oraz czy prawdą jest, że będą odcinki 
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gdzie wody opadowe z dachów  obecnie podłączone do kanalizacji nie będą przepięte do 

nowej kanalizacji burzowej.  

 

Radna Powiatu – odpowiedziała, że nie zna szczegółów odnośnie konstrukcji remontowanej 

drogi i spraw kanalizacji burzowej – zapyta w Starostwie. 

 

Radny T. Kuśnierz – zapytał o remont, przełożenie chodników na ul. Krakowskiej  

w Baborowie z uwagi na bardzo zły ich stan w niektórych miejscach.  

 

Radna Powiatu zapewniła o przekazaniu informacji dla Kierownika Budownictwa  

w Starostwie.  

 

Prezes ZUK – przedstawił alternatywne propozycje miejsc parkingowych tj. wzdłuż budynku 

socjalnego  ZUK przy ul. Krakowskiej. Odniósł się do kosztów budowy miejsc parkingowych  

na skwerku naprzeciw ZUK.  

Zadeklarował przesadzenie drzew na ul. Witosa, co zwiększy ilość miejsc parkingowych do 

kilkunastu. 

 

Radny M.Bliźnicki – zawnioskował o zgłoszenie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, że na 

drodze na wysokości placu zabaw w Boguchwałowie jest duże wybrzuszenie, które stwarza  

ogromne zagrożenie. 

 

Sołtys Dziećmarowa – Józef Śrutwa – poruszył temat  utworzonego miejsca  rekreacyjnego  

w Dziećmarowie przy współpracy Prezesa ZUK.  Złożył podziękowania Prezesowi ZUK za 

pomoc w przygotowaniu w/w miejsca. 

 

Radny T. Kuśnierz – zwrócił się o zamontowanie progów zwalniających na wysokości placu 

zabaw na Osiedlu Akacjowym.  

 

Burmistrz Gminy – zapewniła, że próg będzie założony, tylko musi być zmiana organizacji 

ruchu zatwierdzona przez Komisję w Starostwie.  

 

Radny J. Ronczka – zgłosił, że  od strony głównej drogi do Rakowa, przy wjeździe do 

Dzielowa jest przewrócony znak miejscowości Dzielów.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad  Przew. RM o godz. 19:45 zamknął obrady XIV Sesji.  

 

Protokółowała: 

M.Woźniak 

 
 


