
Protokół nr XVIII/2016 

z sesji Rady Miejskiej w Baborowie odbytej w dniu 25 października 2016r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie 

 

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

Miejskiej w Baborowie. Przywitał wszystkich obecnych na sesji.  

 

Obecni na sesji zgodnie z listami obecności, które stanowią zał. nr 1,2 do protokołu. 

 

Przew. RM poinformował, że na sesji obecnych jest 15 radnych.  

 

Po informacji, że uchwały w pkt. j i k stanowią projekty 197 a i 198a. 

Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad z proponowaną wyżej zmianą. 

 

W związku z powyższym porządek obrad przedstawiał się następująco. 

 

Ad.2 

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj.22 września 2016r. 

 

Ad.3 

a) podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat – projekt uchwały druk nr  

188/16- zał. nr 3 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego-pozytywna 

 

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały. 

 

Rada Miejska przy głosujących 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 przeciwnych i 0 

wstrzymujących podjęła w/w uchwałę nr XVIII-    /16, która stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

Ad.3 

b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy 

Baborów z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym  na jej 

terenie  na lata 2017-2018 – projekt druk nr  189/16- zał. nr 5 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego-pozytywna 

 

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały. 

 

Rada Miejska przy głosujących 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 przeciwnych i 0 

wstrzymujących podjęła w/w uchwałę nr XVIII-    /16, która stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

Ad.3 

c) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa  w celu 

realizacji wspólnego projektu pn.”Przyroda wspólnym dobrem”  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020 

– projekt druk nr 190/16- zał. nr 7 do protokołu. 

 



Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego-pozytywna 

 

Rada Miejska przy głosujących 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 przeciwnych i 0 

wstrzymujących podjęła w/w uchwałę nr XVIII-    /16, która stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

Ad.3 

d) podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- 

projekt druk nr 191/16- zał. nr 9 do protokołu. 

 

Wiceprzew. RM Anna Kobierska-Mróz –w nawiązaniu do  przygotowanej radnym informacji 

P.Burmistrz nt. wzrostu wynagrodzenia o 1396zł. zwróciła się o sprostowanie, bo zgodnie  

z otrzymaną informacją poprzedni Burmistrz w miejscu dodatku ma wykropkowane.  Dalej 

dodała, że nie wie ile procent wynosił dodatek stażowy,    ale P. Burmistrz na pewno ma 

większy -20%. Przy sumowaniu Burmistrz E.Waga miał   7968zł. w przypadku Burmistrz 

E.Kielskiej to ok.9 tys zł. Wynagrodzenie P.Wagi nie będzie równe, po podwyżce 

wynagrodzenie P.Burmistrz Kielskiej będzie większe.  

 

Sekretarz Gminy Agnieszka Kania- Kała – poinformowała, że do kompetencji Rady należy 

ustalenie wynagrodzenia zasadniczego Burmistrza oraz dodatków. Dodatek stażowy i prawo 

do nagrody jubileuszowej wynika z odrębnych przepisów, których Rada nie określa. 

Dalej poinformowała o dotychczasowych składnikach wynagrodzenia P.Burmistrz E.Kielskiej 

i byłego Burmistrza E.Wagi. 

 

Burmistrz Gminy – odniosła się do wypowiedzi radnej A.Kobierskiej-Mróz  stwierdzając, że 

nie ma czego prostować, przedłożona informacja była zgodna z prawdą. Dalej dodała, że nie 

odnosiła się do stażu byłego burmistrza a do wynagrodzenia z którego części  zrezygnowała  

w wysokości 1396 zł. Gmina te kwotę zaoszczędziła przez 6 lat.   

 

Wiceprzew.RM – oświadczyła, że będzie głosowała przeciw w związku z tym, że w 

otrzymanej jednej z uchwał jest propozycja wzrostu stawki za odpady, w czerwcu na sesji 

obecni byli rodzice, którzy prosili P.Burmistrz o utrzymanie jednej klasy. 

 

Burmistrz Gminy – dodała, że na komisji bardzo szczegółowo uzasadniła kwestie wzrostu 

wynagrodzenia zgłoszonego wnioskiem radnego J.Nasieniaka. Uznała powiązanie za dziwne.  

Rada zagłosuje jak będzie uważała. 

 

Radny J.Ronczka – stwierdził,  że jednym z haseł wyborczych P.Burmistrz było zapewnienie,   

o obniżeniu  wynagrodzenia burmistrza. Dodał, że to hasło przyczyniło się m.in. do wyboru a 

teraz wytyka się radnym, że przez obniżkę zaoszczędzono tyle pieniędzy.  

 

P.Kszysztof Strażnik- mieszkaniec Baborowa- uzupełnił wypowiedź radnej Kobierskiej, 

informując, że rodzicom proszącym o utrzymanie klasy powtarzano, że Gminy nie stać na 

utrzymanie czwartego oddziału obecnej klasy II SP. Dalej dodał, ze sprawa do dzisiaj nie 

została wyjaśniono. Mówiono o różnych kosztach utrzymania oddziału, co świadczyło o 

braku wiedzy o rzeczywistym koszcie. Jedyną oszczędnością z tego tytułu jest wynagrodzenie 

nauczyciela tj. od 40 do 60 tys zł. Bez względu czy podwyżka wynagrodzenia się P.Burmistrz  

należy czy nie P.Burmistrz powtarzała, że gminy nie stać a dzisiaj gminę stać na podwyżkę 

wynagrodzenia P. Burmistrz. 

 



Radna W.Wojtowicz-Bunczek – wskazała na brak powiązania podwyżki śmieci z podwyżką 

wynagrodzenia P.Burmistrz. Dalej dodała, że nie powinno być wypowiedzi P.Strażnika, bo to 

radni wiedzą najlepiej ile dodatkowych środków do budżetu pozyskano dzięki staraniom 

P.Burmistrz i pracowników UM. Jej zdaniem mówienie przez osoby postronne o 

oszczędności, niegospodarności jest nietrafne.  

 

Radny Mariusz Kostyk – stwierdził, że P.Burmistrz na komisji wykazywała swoje zasługi, 

oszczędności a brak zgody na utworzenie czwartego oddziału, zwolnienie kilkunastu 

nauczycieli przez ostatnie 6 lat, pracowników obsługi, pracowników UM to również 

oszczędność . Do tego dochodzi kwestia społeczna, bo w gminie możliwość uzyskania pracy 

jest niewielka. Jego zdaniem taka działalność to pozorna oszczędność. Wskazał na straty 

Gminy ze względu na brak  subwencji na dzieci, które odeszły do szkół, przedszkoli w innej 

Gminie.  

 

Radny Mariusz Jankowski – stwierdził, że jest daleki od porównywania byłego burmistrza  

z obecnym. Dla niego argumentem do podwyżki  jest spłata zadłużenia, korzystanie  

z projektów unijnych i pozyskiwanych kwot.  

 

Przew. RM zamknął dyskusje  i poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Rada Miejska przy głosujących 15 radnych 8 głosami za, przy 6 przeciw i 1 wstrzymującym 

podjęła w/w uchwałę nr XVIII-   /16 – która stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

Burmistrz Gminy – poinformowała, że sprawę swojego wynagrodzenia opisze bardzo 

szczegółowo w Echu Baborowa.  

 

Ad.3 

e) podjęcie uchwały  sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego przez Zebranie 

Wiejskie wniosku sołectwa Raków dotyczącego przeznaczenia środków funduszu 

sołeckiego na 2017r. – projekt uchwały druk nr 192/16 – zał. nr 11 do protokołu.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Komisja nie podtrzymała wniosku 

Zebrania Wiejskiego  

 

Przew. RM przytoczył treść  pisma OSP Raków dot. przeznaczenia środków f. sołeckiego, 

które stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

Dyskusja: 

P.Krystian Malina – członek Zarządu OSP Raków – wymienił  jakie zaangażowanie, pracę  

i środki finansowe członkowie OSP włożyli w pozyskanie samochodów strażackich dla OSP, 

remont samochodu i przystosowanie garażu- remizy OSP w Rakowie.  Uzasadnił potrzebę 

wymiany bram garażowych z uwagi na zabezpieczenie przed kradzieżą sprzętu. Nie zgodził 

się z opinia pracowników UM , którzy pobieżnie dokonali oględzin w/w bram. 

 

Burmistrz Gminy – podkreśliła, że zastosowana procedura dot. wniosku sołectwa jest zgodna 

z prawem. Dalej dodała, że ostatecznie Rada zadecyduje czy wniosek sołectwa będzie 

utrzymany. Podkreśliła, że nigdy nie kwestionowała zaangażowania członków OSP w całej 

gminie. Na spotkaniach wskazywała, że prace społeczną OSP należy szanować.  

Podważyła tylko zadanie, które podano jako wydatek funduszu sołeckiego na 2017r. 

Zgłoszono potrzeby  do budżetu dla OSP na przyszły rok , w tym ochronę osobistą strażaków, 



gdyby to zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego zgodziłaby się z wnioskiem. Wskazała, 

za niegospodarne wydatkowanie środków zamiast np. na ochronę osobistą strażaków na 

wymianę drzwi garażowych, które zdaniem pracowników UM mogą jeszcze funkcjonować po 

dokonaniu drobnego remontu.  

 

Radny M.Jankowski – uzupełnił, że OSP Raków zgodnie z obietnicą P.Burmistrz na Komisji 

i tak otrzyma te środki w formie sprzętu, tylko nie w ramach funduszu sołeckiego. Jego 

zadaniem lepiej zabezpieczyć ochronę osobistą strażaków. 

 

Radny Tadeusz Kuśnierz – wyraził swoją opinię stwierdzając, że powinno się uszanować 

wole strażaków i pozwolić, by zrobili to jak zadecydowali, bo oni wiedzą najlepiej co im jest 

potrzebne. 

 

Wiceprzew.RM – zapytała obecnych przedstawicieli OSP w Rakowie , czy zaproponowane 

rozwiązanie przez P.Burmistrz jest dla nich satysfakcjonujące. 

 

Prezes OSP Raków Bronisław  Stosur – stwierdził, że OSP Raków w większości ma ubrania 

osobiste. Dalej dodał, że głównie chodzi o zabezpieczenie posiadanego sprzętu. 

 

P.Malina – podtrzymał stanowisko dot. przeznaczenia środków na zakup i wymianę bram 

garażowych w OSP. Dalej dodał, że ważne jest pozyskanie sprzętu, ale jego zdaniem 

priorytetem jest zabezpieczenie go przed kradzieżą. Kłódka zewnątrz budynku nie jest 

żadnym zabezpieczeniem. Odnośnie sprzętu ochrony osobistej, to zostało zakupionych 10 

ubrań w ubiegłym roku dla jednostki w Rakowie, to w pewnym stopniu są zabezpieczeni 

wyjeżdżając do akcji. 

 

Radna W.Wójtowicz-Bunczek – wyraziła zdziwienie, że z jednej strony OSP składa 

zapotrzebowanie na sprzęt ochrony osobistej a z drugiej okazuje się, że właściwie nie 

potrzeba, bo mają. Przeznaczenie środków w wysokości kwoty funduszu sołeckiego jest 

logiczne  oczywiste. 

 

Burmistrz Gminy – wyraziła zaskoczenie nieodpowiedzialnością strażaków OSP Raków, 

którzy złożyli zapotrzebowanie do budżetu na zakup sprzętu( wymieniła zapotrzebowanie 

zgłoszone przez OSP Raków )wyceniony na 29 tys zł. skoro nie mają żadnych potrzeb poza 

zakupem bram garażowych. 

Dalej dodała, że zwróci się do Komendanta Miejsko-Gminnego OSP o wyjaśnienie tej 

sprawy. 

 

Radny M.Jankowski (wpisać funkcje z OSP)- wyjaśnił, że zapotrzebowanie zostało złożone 

zgodnie potrzebami. Stwierdzili, że zakupiono w ub. r 10 komp. ubrań specjalnych , w 

zapotrzebowaniu napisano tylko o zakup 2 sztuk, wnioskowane potrzeby są jak najbardziej 

zasadne. Brakuje 2 kompletów do dwóch pełnych obsad auta. Kwota przewidziana na f.solec 

ki  wystarczyłaby na ten sprzęt. Była by to cała kwota nie pomniejszona o 30%, bo tyle 

wynosi refundacja  z UW. 

 

Burmistrz Gminy – wskazała, że z wypowiedzi Prezesa OSP w Rakowie zrozumiała, że mają 

sprzęt do ochrony osobistej i nie ma potrzeby ich kupowania.  

 

P.Malina – OSP Raków – stwierdził, że nie powiedział, iż wnioskowany sprzęt nie jest 

potrzebny, wyjaśnił, że obecny sprzęt jest bez atestu może być jeszcze używany ale należy go 



wymienić. Podkreślał cały czas kwestię zabezpieczenia tego sprzętu. Dodał, że lista 

zapotrzebowania została sporządzona sumiennie , zgodnie z zaleceniem komendanta miejsko-

gminnego miała to być lista wykorzystywana przez nastepne parę lat a nie lista poboznych 

życzeń na przyszły rok. 

 

Wiceprzew. RM – zadeklarowała, że będzie głosowała za wnioskiem sołectwa. Dodała, ze 

wniosek nie obejmował w całości zakupu bram, ale 1000 zł zostało wnioskowane na imprezy 

integracyjne. Z wypowiedzi przedstawicieli OSP Raków wynikało, ze bardzo zależy im na 

zadaniu o które wnioskowali. 

 

Radny J. Ronczka – stwierdził, ze wszystko można było załatwic na sesji we wrześniu , kiedy 

byłby jeszcze czas do zmiany. Dalej dodał, ze jeśli Rada zagłosuje że nie będzie Sroków z f. 

sołeckiego to P.Burmistrz w „białych rekawiczkach” powie , że to nie ona tylko Rada tak 

zadecydowała.  

 

 

Burmistrz Gminy – wyjaśniła, że nie dało się tego zrobić we wrześniu. Dalej dodała, że nigdy 

nie zrzucała podjęcia decyzji na Radę. 

 

Przew.RM zamknął dyskusję. 

 

Za odrzuceniem wniosku sołectwa Raków dotyczącego przeznaczenia środków funduszu 

sołeckiego przy głosujących 15radnych – 4 głosowało za, przy 6 przeciw i 5 wstrzymujących. 

Za podtrzymaniem wniosku przy głosujących 15- 6 głosowało za, przy4 przeciw i 5 

wstrzymujących. 

W związku z brakiem jasności, czy do podjęcia uchwały potrzebna była zwykła większość 

czy większość ustawowego składu Rady Przew. ogłosił 10 min. przerwę celem wyjaśnienia 

nieścisłości.  

 

Po przerwie Przew.  wznowił obrady  

 

Sekretarz Gminy – wyjaśniła, że do podjęcia w/w uchwały wymagana jest zwykła większość. 

 

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII-    /16 , która stanowi zał. 

nr 13 do protokołu.  

 

 

Ad.3 

f) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV-253/13 Rady Miejskiej w 

Baborowie  z dnia 31 stycznia 2013r.  w sprawie odbierania  odpadów komunalnych 

od właścicieli  nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne- projekt uchwały druk nr 193/16 – zał. nr 14 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna 

 

Wobec braku dyskusji Rada Miejska przy głosujących 15 radnych – 14 głosami za, przy 0 

przeciw i 1 wstrzymującym podjęła w/w uchwałę nr XVIII-   /16, która stanowi zał. nr 15 do 

protokołu. 

 

 



Ad.3 

g) podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi- projekt uchwały druk nr 194/16- zał.  nr 16 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna 

Wobec braku dyskusji Rada Miejska przy głosujących 15 radnych – 15 głosami za, przy 0 

przeciw i 0 wstrzymujących podjęła w/w uchwałę nr XVIII-   /16, która stanowi zał. nr 17 do 

protokołu. 

 

Ad.3 

h) podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi – projekt druk nr 195/16- zał. nr 18 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna 

Wobec braku dyskusji Rada Miejska przy głosujących 15 radnych – 10 głosami za, przy 5 

przeciw i 0 wstrzymujących podjęła w/w uchwałę nr XVIII-   /16, która stanowi zał. nr 19 do 

protokołu. 

 

Ad.3 

i) podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości- 

projekt druk nr 196/16 – zał. nr 20 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna 

Wobec braku dyskusji Rada Miejska przy głosujących 15 radnych – 12 głosami za, przy 0 

przeciw i 3 wstrzymujących podjęła w/w uchwałę nr XVIII-   /16, która stanowi zał. nr 21 do 

protokołu. 

 

Ad.3 

j) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – 

projekt uchwały druk nr 197a/16- zał. nr 22 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego-pozytywna 

 

Radny J.Ronczka – zapytał  o 10 tys zł. proponowane na  utrzymanie zieleni  na terenie gminy 

 

Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że środki są niezbędne na przeprowadzenia prac jesiennych 

m.in. w parku oraz na terenie Gminy, bo na rok 2016 środki na utrzymanie zieleni były 

zabezpieczone do miesiąca września. 

 

Radny M.Kostyka- zapytał, dlaczego środki były zaplanowane tylko września? 

 

Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że na etapie projektowania budżetu brakowało środków. 

 

Prezes ZUK – uzupełnił wypowiedź P.Skarbnik. 

 

Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie 

przedmiotowa uchwałę.  

Rada przy 15 głosujących radnych, jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała 

nr XVIII-193 /16 stanowi zał. nr 23 do protokołu. 



 

 

Ad.3 

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

uchwały druk nr 198a/16 – zał. nr 24 do protokołu.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego-pozytywna 

 

Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotowa 

uchwałę.  

Rada przy 15 głosujących radnych, jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.  

Uchwała nr XVIII-194 /16 stanowi zał. nr 25 do protokołu. 

 

Ad.4 

Przewodniczący RM w ramach informacji o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym poinformował m.in. że : 

- dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych pod względem formalnym. Dodał, że po 

otrzymaniu informacji z US poinformuje o jej treści.  

Otrzymał informacje od Wojewody Opolskiego dot. złożonych oświadczeń przez Przew.RM 

Burmistrza Gminy ( odczytał jej treść)- zał. nr 26 do protokołu.  

- odczytał treść rozstrzygnięcia Wojewody w sprawie złożonej przez radnych skargi na 

powołanie komisji konkursowej w celu wyboru Dyr. ZSP w Baborowie – zał. nr 27 do 

protokołu 

- zapoznał z pismem Opolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych dot. obniżenia 

podatku od środków transportowych – zał. nr 28 do protokołu 

- przedstawił  skargę P. Krzysztofa Strażnika  na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Baborowie – zał. nr 29 do protokołu 

- wpłynęło pismo z NIK w Opolu w sprawie braku zasadności wszczęcia kontroli  zadania 

dot. dowozu dzieci i młodzieży  do placówek oświatowych – zał. nr 30 do protokołu. 

- wpłynęło pismo o dotacji z Departamentu Ochrony Zabytów w wys. 90 tys zł. na remont 

kościoła Św. Józefa w Baborowie; 

-  wpłynęło pismo od Prezesa ZUK T.Krupy, które odczytał- zał. nr 31 do protokołu.  

Przew. RM odniósł się do w/w pisma. Ponadto odczytał pismo jakie w odpowiedzi zostanie 

przekazane Prezesowi ZUK.- zał. nr 32 do protokołu. 

- przygotowano pismo do P.Burmistrz, do wiadomości Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych  i Najwyższej Izby Kontroli, które po sesji zostanie dostarczone adresatom,  

w związku z postepowaniem o wszczęcie kontroli   doraźnej oraz  wymianę korespondencji  

miedzy Burmistrzem Gminy  oraz Urzędem Zamówień Publicznych, którego treść 

przytoczyła Wiceprzew. RM A. Kobierska-Mróz  - zał. nr 33 do protokołu. 

 

W dalszej części wywiązała się wymiana zdań między Przew.RM a Prezesem ZUK  

w zakresie przytoczonych wyżej pism, wymiany korespondencji i zawartej w nich treści.  

 

Radny J.Nasieniak  opuścił obrady. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie Burmistrza Gminy zostało przekazane radnym w formie pisemnej i stanowi 

zał. nr 34 do protokołu. 



W imieniu P.Burmistrz Sekretarz Gminy Agnieszka Kania-Kała przedstawiła sprawozdanie  

z  analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Gminy – zał. nr 34 do 

protokołu. 

Burmistrz E.Kielska w uzupełnieniu do sprawozdania  poinformowała, że : 

- po zapoznaniu się z kryteriami jakie są brane pod uwagę przy składaniu wniosku ilość 

posiadanych przez Gminę punktów pozwala mieć nadzieję na uzyskanie dofinansowania do 

budowy lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią  i  siecią wodociągową w Dziećmarowie; 

- podczas spotkania zorganizowanego przez ZNP podczas głosowania wstrzymała się od 

głosu w sprawie utrzymania gimnazjum i  szkół licealnych. Dodała, że jest przeciwna  

funkcjonowaniu gimnazjów i jest za tym, by wróciło 4-letnie liceum.  

-odniosła się do rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego  w związku ze skargą radnych  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora ZSP w Baborowie. 

Wojewoda stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza nt. powołania przedmiotowej 

komisji. Wojewoda uważa, że w składzie komisji  Komisji powinni być pracownicy jednostki 

zapewniającej obsługę. Dalej dodała, że nie zgodziła się z powyższym rozstrzygnięciem  

i zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Wojewoda powołuje się 

na Gminy, gdzie są wydziały oświaty, osobne referaty. W UM w Baborowie Burmistrz jest 

odpowiedzialny za oświatę , pracownicy współpracują. Przygotowywany jest kolejny konkurs 

i zastosuje się do rozstrzygnięcia i powoła do składu Komisji 3 pracowników UM w tym 

zamierza być może przewrotnie powołać inżynierów. 

- skargą na Dyrektora ZSP zgodnie ze Statutem Gminy zajmie się Komisja Rewizyjna 

- odniosła się do sprawy przewozu, korespondencji z NIK ,UZP i pism między Radą Miejską 

Prezesem ZUK. Nawiązała do sprawy kompleksu boisk przy ul. Wiejskiej. 

 

Ad 6. 

Radna Grażyna Mordel – wypowiedziała się nt. planowanej reformy oświaty oraz atmosfery 

panującej na sesji, która robi się coraz bardziej  napięta między Prezesem ZUK i Przew.RM  

w związku ze sprawą korespondencji między  w/w dot. tematu przewozów dzieci i młodzieży 

przez ZUK.  

 

Radny M.Kostyk – odniósł się do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody w sprawie  

powołania komisji konkursowej wskazując, że rozstrzygnięcie pokazało, że P.Burmistrz nie 

miała racji i radni nie pisali kłamstw. Dalej zapytał, kiedy odbędzie się  przedmiotowy 

konkurs i czy będzie  informacja  na ten temat? 

 

Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że w listopadzie i informacja zostanie przekazana zgodnie 

z prawem. 

 

Radny M.Kostyk – w nawiązaniu do skargi na Dyr. ZSP stwierdził, że  to Rada w głosowaniu 

dokona rozstrzygnięcia co do zasadności skargi. Dalej dodał, że P.Strażnik ma rację. Ma 

nadzieję, że w przyszłości  wniosek o dofinansowanie podręczników zostanie zgłoszony na 

tyle wcześniej,  by dzieci mogły otrzymać podręczniki we właściwym czasie.  

 

Burmistrz Gminy – odnosząc się do powyższej wypowiedzi podtrzymała stanowisko, że radni 

napisali nieprawdę do Wojewody pisząc, że typowane osoby nie są związane z oświatą.  

Odnośnie skargi Komisja Rewizyjna zbada skargę. Jeżeli P.Dyrektor popełniła błąd to to się 

wykaże, że go popełniła.  

 



Radny M.Kostyk – zapytał w związku z wykonaniem  części drogi, parkingu  obok budynku 

przy ul. Wiejskiej 8-10 o możliwość wykonania 20 m tej drogi, gdzie są frezowiny, Prezes 

ZUK obiecał, że będzie to zrobione. 

 

Prezes ZUK -  stwierdził, że w momencie pytania ZUK był na ostatnim etapie wykonania , 

zostało trochę kruszywa żeby zasypać  na szerokości bloku i trochę dalej. Jednak podczas 

prac napotkano stare fundamenty ogrodzenia od P.Skalnik i zaplanowana nadwyżka poszła  

w to miejsce i nie było kruszywa, żeby to wykonać.  

 

Radny M.Jankowski – zapytał o pierwotny termin zakończenia remontu ul. Rzemieślników,  

o ile termin został przedłużony i na jakiej podstawie. 

 

Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że termin zakończenia był do końca września, został 

przedłużony ze względu na kłopoty z ogródkami działkowymi, które były w pasie drogowym, 

druga podstawa były opady deszczu  uniemożliwiające wykonywanie prac. Termin odbioru 

planowany jest na 2 listopada. 

 

Przew. RM - poinformował,  jeden z mieszkańców wskazał na leżące porozbijane krawężniki, 

folie  przed blokami na ul. 40-lecia wzdłuż pasów zieleni i proszą o sprawdzenie, bo obawiają 

się, że może być to przysypane warstwą ziemi. 

 

Radny M.Jankowski – zapytał o czy firma poniesie z tego tytułu dodatkowe koszty i jak to się 

odbywa? 

 

Burmistrz Gminy – wyjaśniła, że firma nie ponosi winy za taki stan i  aneksem do umowy 

termin został przedłużony. Dalej dodała, że firmie naliczane byłyby odsetki karne, gdyby 

przedłużenie terminu było z  winy tej firmy.  

 

Radny M.Bliźnicki – stwierdził, że dowiadywał się w innych gminach odnośnie terminu 

otrzymania podręczników i  mimo złożonego wniosku wcześniej podręczniki tez otrzymały 

szkoły późno. Dalej dodał, że jego zdaniem to nie jest winą P. Dyrektor.  

Wskazał, że należy coś zrobić ze ściekami na wsi, bo jest to niesprawiedliwe, że niektórym 

wykonuje się kanalizacje, buduje oczyszczalnie a niektórzy muszą  tak dużo płacić za wywóz 

nieczystości i na własny koszt wykonywać przydomowe oczyszczalnie ścieków.   

 

Burmistrz Gminy – wskazała, że jest to temat do dyskusji na posiedzenie komisji. 

 

Przew. Zarządu Osiedla Wojciech Śliwiński– zwrócił się o interwencje w sprawie leżących 

liści  na chodniku przy ul. Krakowskiej, bo właściciel jest odpowiedzialny za czystość tego 

chodnika, a po opadach deszczu jest tam niebezpiecznie. 

 

Prezes ZUK – powrócił do sprawy autobusów, kosztów przewozów przez ZUK i prywatnego 

przewoźnika, czynników wpływających na koszty. Ustosunkował się do korespondencji  

z Przew. RM. Dalej  wypowiedział się na temat wykonywanych zadań, usług w formie 

bezprzetargowej na rzecz Gminy Baborów odnosząc się do ceny wody, ścieków które są 

jednymi z najniższych w województwie.  

 

Radny M.Bliźnicki – wskazał, że na drodze za kościołem prowadzone są obecnie dwie 

budowy a stan tej drogi jest bardzo zły, był tam przepust, który został zniszczony i powinno 



się wyciągnąć odpowiedzialność za to. Dalej dodał, że ma nadzieję, że w przyszłym roku ta 

droga zostanie zrobiona.  

 

Burmistrz Gminy – stwierdziła, że sprawdzono i błoto nie pochodzi z drogi gminnej, jest ono 

nanoszone z wszystkich trzech posesji na których prowadzone są prace budowlane. Dalej 

dodała, że właściciele tych budów zostali zobowiązani do uprzątnięcia drogi i posprzątali. 

Być może sytuacja  się powtórzyła, ale są tam prowadzące  nadal budowy. 

 

Radna W.Wójtowicz-Bunczek – zaproponowała zamknięcie tematu przewozów na tej sesji 

dla  dalszego komfortu pracy. 

 

Radny T.Kuśnierz – zwrócił się z prośba, by P.Burmistrz informacje o swoim zarobku netto 

za ostatni miesiąc zamieściła w Echu Baborowa. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący o godz. 20:20 zamknął XVIII Sesję 

Rady Miejskiej w Baborowie. 

 

Protokólowała:M.Woźniak 

 

 

 
 


