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 Protokół nr XVI/2016 

z sesji Rady Miejskiej w Baborowie odbytej w dniu 6 września 2016r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Baborowie 

 

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

Miejskiej w Baborowie. Przywitał wszystkich obecnych na sesji.  

 

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

protokołu. 

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

radnym porządku obrad: 

- wprowadzenie w pkt 3: 

ppkt c - podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienie wkładu 

własnego do projektu pn „Aktywność szansą rozwoju”- projekt druk nr 181/16 

ppkt l – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Baborów(dz. Nr 355/1 w Baborowie)- proj. druk nr 180/16 

zmiany projektu 176 na 176 a  

zmiany projektu 177 na 177a 

Radni jednogłośnie przyjęli proponowane zmiany, w związku z powyższym porządek obrad 

był następujący: 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2.Złożenie ślubowania przez radnego z okręgu Dzielów-Księże Pole; 

3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 

4. Podjecie uchwał w sprawach: 

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu  na współfinansowanie  

modernizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

– projekt druk nr 178/16; 

b) 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, restauratorskie 

lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- projekt druk nr 

179/16; 

c) sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienie wkładu własnego do projektu 

pn „Aktywność szansą rozwoju”- projekt druk nr 181/16; 

d) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016r.- projekt 176a/16; 

e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 177a/16; 

f) sprawie wyznaczenia inkasentów  łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości  ich wynagrodzenia – 

projekt druk nr 172/16; 

g) zmiany uchwały Nr XV-152/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt druk nr 170/16; 

h) zmiany uchwały Nr XV-153/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt druk nr 171/16; 

i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów( 

dz. Nr 1745 w Baborowie) – projekt druk nr 173/16; 

j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów 

(dz. Nr 1746 w Baborowie) –projekt druk nr 174/16; 

k) wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów 

(dz. Nr 1747 w Baborowie)- projekt druk nr 175/16; 
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l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów ( 

dz. Nr 355/1)- projekt druk nr 180/16; 

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym; 

6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie  

międzysesyjnym; 

7.  Zapytania, wolne wnioski; 

8.  Zakończenie obrad. 

 

Ad.2 

Wybrany radny w  wyborach uzupełniających do RM w Baborowie z okręgu wyborczego 

Dzielów-Księże Pole Pan Janusz Nasieniak złożył ślubowanie .  

Po złożeniu ślubowania Przew. RM stwierdził, że zgodnie z listą obecności w obradach 

uczestniczy  14 radnych wobec ustawowego składu 15 radnych, wobec czego Rada może 

podejmować prawomocne decyzje i uchwały. 

 

Ad.4 

a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Głubczyckiemu  na współfinansowanie  modernizacji Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach – projekt druk nr 178/16- zał. nr 4 

   

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

Wobec braku uwag i pytań Przew. RM poddał w/w projekt po głosowanie. 

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

głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących„ podjęła uchwałę nr XVI-166/16 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu  na współfinansowanie  

modernizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach- która 

stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

 

Ad.4 

b) 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, 

restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- 

projekt druk nr 179/16- zał. nr 6. 

 

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

Wobec braku uwag i pytań Przew. RM poddał w/w projekt po głosowanie. 

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

głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących„ podjęła uchwałę nr XVI-167/16 zmieniającą 

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, restauratorskie lub roboty budowlane  przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków - która stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

Ad.4 

c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienie wkładu 

własnego do projektu pn „Aktywność szansą rozwoju”- projekt druk nr 181/16 

- zał. nr 8 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM pozytywnie zaopiniowała w/w projekt. 
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Wobec braku uwag i pytań Przew. RM poddał w/w projekt po głosowanie. 

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

głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących„ podjęła uchwałę nr XVI-168/16 w sprawie  

przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienie wkładu własnego do projektu pn „Aktywność 

szansą rozwoju”  - która stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

Ad.4 

d) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 

2016r.- projekt 176a/16- zał. nr 10. 

 

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

Wobec braku głosów w dyskusji  Przew. RM poddał w/w projekt po głosowanie. 

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

głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących„ podjęła uchwałę nr XVI-169/16 w sprawie  

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów  - która stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

Ad.4 

e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 

177a/16- zał. nr 12. 

 

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

Wobec braku głosów w dyskusji  Przew. RM poddał w/w projekt po głosowanie. 

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

głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących„ podjęła uchwałę nr XVI-170/16 w sprawie  

zmiany wieloletniej prognozy finansowej  - która stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Ad.4 

f) podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów  łącznego zobowiązania 

pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości  

ich wynagrodzenia – projekt druk nr 172/16- zał. nr 14. 

 

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

Wobec braku głosów w dyskusji  Przew. RM poddał w/w projekt po głosowanie. 

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

głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących„ podjęła uchwałę nr XVI-171/16 w sprawie 

wyznaczenia inkasentów  łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości  ich wynagrodzenia - która stanowi zał. nr 15 do 

protokołu. 

 

Ad.4 

g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV-152/16 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt druk nr 170/16- zał. 

nr 16. 

 

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

Wobec braku uwag i pytań Przew. RM poddał w/w projekt po głosowanie. 

W wyniku głosowania  Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami ”za”, przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących podjęła uchwałę nr XVI-172/16 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XV-152/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

i udzielenie bonifikaty - która stanowi zał. nr 17 do protokołu. 
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Ad.4 

h) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV-153/16 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt druk nr 171/16- zał. 

nr 18. 

 

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

Wobec braku uwag i pytań Przew. RM poddał w/w projekt po głosowanie. 

W wyniku głosowania  Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami ”za”, przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących podjęła uchwałę nr XVI-173/16 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XV-153/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

i udzielenie bonifikaty - która stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

Ad.4 

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

własność Gminy Baborów( dz. Nr 1745 w Baborowie) – projekt druk nr 173/16 zał. nr 

20. 

 

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

Wobec braku uwag i pytań Przew. RM poddał w/w projekt po głosowanie. 

W wyniku głosowania  Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami ”za”, przy 0 

głosów „przeciw” i 3 głosów „wstrzymujących podjęła uchwałę nr XVI-174/16 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - która 

stanowi zał. nr 21 do protokołu. 

 

Ad.4 

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

własność Gminy Baborów (dz. Nr 1746 w Baborowie) –projekt druk nr 174/16 zał. nr 

22. 

 

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

Wobec braku uwag i pytań Przew. RM poddał w/w projekt po głosowanie. 

W wyniku głosowania  Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami ”za”, przy 0 

głosów „przeciw” i 2 głosów „wstrzymujących podjęła uchwałę nr XVI-175/16 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - która 

stanowi zał. nr 23 do protokołu. 

 

Ad.4 

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

własność Gminy Baborów (dz. Nr 1747 w Baborowie)- projekt druk nr 175/16- zał. nr 

24. 

 

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

Wobec braku uwag i pytań Przew. RM poddał w/w projekt po głosowanie. 

W wyniku głosowania  Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami ”za”, przy 0 

głosów „przeciw” i 2 głosów „wstrzymujących podjęła uchwałę nr XVI-176/16 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - która 

stanowi zał. nr 25 do protokołu. 

 

Ad.4 

l) podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Baborów ( dz. Nr 355/1)- projekt druk nr 180/16 – zał. nr 26. 
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Burmistrz Gminy przytoczyła zgodnie z prośbą radnych na Komisji treść zapisów 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów  dot. dz. Nr 355/1. 

 

Radny M.Bliźnicki – stwierdził, że na tym skwerku jest bardzo mało miejsca na budowę 

czegokolwiek 

 

Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że kiedyś stał tam dom,  a działka ma ponad 5 arów.  

 

Wiceprzew RM – wskazała, że projekt uchwały radni otrzymali w dniu Komisji i trochę jej 

szkoda tego parku, skwerku. Dodała, że z jednej strony dobrze, że rozwija się działalność 

gospodarcza na terenie miasta,  a z drugiej ma na uwadze względy sentymentalne, bo 

młodzież spędza trochę czasu na tych ławeczkach wokół tego terenu. Czy z uwagi na to nie 

byłoby innego terenu w Gminie do zaproponowania temu przedsiębiorcy, a to miejsce 

zagospodarować na miejsce dla dzieci i ławki dla dorosłych. Nie ma zdania, ani za tak ani za 

nie. 

 

Przew.RM – nadmienił, że ze względu na lokalizację przedsiębiorca wybrał ten teren. 

 

Burmistrz Gminy – poinformowała, że jest gminny teren  naprzeciw byłego budynku szkoły  i 

zwróciła się do Prezesa ZUK o to, by na nowo zagospodarować ten teren. Mogą na nim 

znaleźć się ławeczki , urządzenia zabawowe dla dzieci. Ponadto dodała, że ławeczki przy  

skwerku zostaną, bo przy planowanym remoncie ul. Wiejskiej w 2017r. będzie szeroki 

chodnik i możliwość ustawienia ławek. Sprzedaż działki nie zabierze terenu zielonego jak i 

miejsc siedzących.  

 

Prezes ZUK Tomasz Krupa – stwierdził, że ma nadzieję, że radni zainteresowali się tak 

dużym i ważnym projektem jak  remont ulicy Wiejskiej, bo wyjaśnia on wiele poruszanych 

wątpliwości. Dodał, że przebudowa całego skrzyżowania jest bardzo dobrze wkomponowana 

w otoczenie. Na ostatniej sesji radni proponowali ten teren pod parking, który stwarza 

zagrożenie przechodzenia przez skrzyżowanie. Ponadto odniósł się do koncepcji 

zagospodarowania małego parku przy ul. Krakowskiej.  

 

Przew. RM – stwierdził, że jest to dobra podpowiedź, by duże inwestycje , projekty były  

w formie prezentacji przedstawiane na komisjach rady.  

 

Radny M. Bliźnicki – zapytał, co będzie na tej działce 

 

Burmistrz Gminy – wyjaśniła, że jest podanie osoby zainteresowanej kupnem działki , nie 

napisał tego jako przedsiębiorca. Nie napisał uzasadnienia, bo nie musi się tłumaczyć, 

dlaczego chce zakupić jakiś teren.  

 

Przew. RM – dodał, że osoba, która kupi w/w działkę będzie mogła zrobić wszystko, co 

dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

 

Radny M.Jankowski – wskazał, że na komisji była szersza dyskusja, co ma tam powstać  

i jego obawy budzi fakt, że 1/3 działki zgodnie z planem musi być terenem zielonym i teraz 

nie do końca może powstać ta inwestycja, o której mówiono.  

 

Wiceprzew.RM – odnosząc się do wypowiedzi P.Burmistrz i stwierdziła, że Gmina nie ma 

prawa domagać się od chętnego, co ma tam powstać, ale z drugiej strony sprzedaż jest 
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decyzją nieodwracalną i przynajmniej  ustne uzasadnienie. Dalej powiedziała, że dla niej jako 

radnej istotne jest co ma tam powstać, czy dom jednorodzinny, czy ma być tam prowadzona 

działalność gospodarcza. 

 

Radny Jarosław Ronczka – zapytał o cenę działki i czy ta kwota zbawi budżet do takiego 

stopnia, że Gmina musi to sprzedać, by w przyszłości nie zarzucono, że sprzedano działkę bez 

zastanowienia, bo było mało czasu. 

 

Przew. RM -  przekazał, że wyceny dokonuje się po podjęciu uchwały, ale może szacunkowo 

można określić wartość w/w działki. 

 

Burmistrz Gminy – stwierdziła, że ok. 10-11 tys zł  plus podatek VAT. Dalej dodała, że 

wyceny nie dokonuje się przed wyrażeniem zgody przez radę na sprzedaż, bo są to koszty 

rzeczoznawcy.  

Wyraziła swoje zaskoczenie reakcją niektórych radnych akurat przy opinii nad sprzedażą w/w 

działki, bo na poprzedniej sesji przegłosowano wiele innych uchwał dot. sprzedaży działek. 

Nadmieniła, że będzie w najbliższym czasie proponowana radnym sprzedaż terenu po dawnej  

Młynówce w Rakowie i Gminie się to w ogóle  nie opłaca, ale robione jest na wniosek 

mieszkańców na poszerzenie ich działek i zagospodarowanie ich, czy wówczas też radni  

powiedzą, by tego nie robić. 

Wskazała, by nie hamować rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju działalności przez młodych 

mieszkaców 

z terenu Gminy.  Nadmieniła, że jeśli na forum powie się, co  ten przedsiębiorca chce zrobić, 

być może ktoś inny ten pomysł zechce wykorzystać, a jego pozbawi realizacji. 

 

Przew. RM – podkreślił, że przeznaczenie na sprzedaż, nie oznacza, że działka zostanie 

sprzedana, bo byli chętni na zakup działek w Babicach, czy innych miejscowościach , odbyły 

się przetargi i nie zostały rozstrzygnięte. Cenę obniżono z 18 tys zł na 7 tys zł. i dalej nie było 

chętnych. Radni w głosowaniu wyrażą swoje stanowisko.  

 

Radny J.Ronczka – odniósł się do wypowiedzi P.Burmistrz mówiąc, że nie wie  jeszcze jak za 

zagłosuje, a P. Burmistrz „nadskakuje na jego osobę” Dalej dodał, że wątpliwości ma więcej 

radnych nie tylko on i nie można porównywać omawianej działki do działki w Rakowie. 

Działki w Rakowie nie utrzymuje, nie czyści Gmina, po sprzedaży będą właściwie 

uporządkowane i utrzymane.  

 

Prezes ZUK – w odniesieniu do wskazywanego terenu pod rekreację wskazał, że Gmina 

posiada dwa tereny przy zabudowie wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej, działkę przy obecnym  

budynku przychodni zdrowia, teren przy OSP, działkę przy ul. 40-lecia PRL, jest obiekt 

byłego ośrodka zdrowia, magazyn na ul. Kuroczkina. Negatywnie odniósł się do utworzenia 

terenu rekreacji na skwerku, przy skrzyżowaniu, gdzie transport osobowy i towarowy się 

zwiększa. 

 

Przew. RM – wskazał, że nikt nikomu nie odmawia kupna działki i prowadzenia działalności,  

opinia Komisji Budżetu była pozytywna, a głosowania jeszcze nie było. Dalej zwrócił się  

z prośbą, by na kolejną komisje radni otrzymali wykaz z  informacją o terenach, które 

mogłyby by przeznaczone pod rekreację i do zagospodarowania.  

 

Radny Tadeusz Kuśnierz – stwierdził, że kilka miesięcy temu była ostra dyskusja nt. 

parkingów, obecnie ma wrażenie, że P.Burmistrz i Prezesowi nie zależy na parkingach. Dalej 
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dodał, że nie jest przeciwny sprzedaży działek,  ale gdyby wiedział,  co tam konkretnie będzie 

nie miałby wątpliwości. 

 

Burmistrz Gminy – podkreśliła, że jest za parkingami nadal,  ale na ul. Witosa, gdzie może 

być 10 miejsc parkingowych, na skwerku mogłoby ich być 8. Pokazywano jaka jest różnica  

w kosztach ich wykonania. Koszt wykonania  parkingów przy ul. Witosa to ok.30 tys zł  a na 

skwerku ok. 60 tys zł.  

 

Prezes ZUK – stwierdził, że ZUK przestał prosić o środki na wykonanie parkingu, który miał 

służyć przedsiębiorcom mającym siedziby wzdłuż ul. Witosa, nie pracownikom ZUK-u . 

Dalej dodał, że ZUK rozpoczął wykonanie własnego parkingu na swoim terenie. Powstanie 

tam parking dla pojazdów ZUK,  a parking przed zakładem będzie tylko dla klientów ZUK. 

Ponadto odniósł się do budowy parkingu przy szkole przy ul. Opawskiej. 

 

Wiceprzew. RM – zapytała, kto będzie z tytułu wykorzystania pomieszczeń w ZUK na 

działalność gospodarczą  ponosił korzyści : ZUK czy Gmina - bezpośrednio.  

 

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

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 9 głosami „za”, przy 2 

głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XVI-177/16 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Baborów (dz. Nr 

355/1 w Baborowie) , która stanowi zał. nr 27 do protokołu. 

 

Przew. RM ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji.  

 

Po przerwie Przew. RM wznowił  obrady sesji i przystąpiono do realizacji dalszej części  

porządku obrad. 

 

Ad.5 

Prezes ZUK – w nawiązaniu do pytania Wiceprzew. RM stwierdził, że ZUK prowadząc 

działalność gospodarczą zwiększając powierzchnię, to podatek od powierzchni na której 

prowadzona jest działalność odprowadzany jest  na rzecz Gminy. 

 

Wiceprzew. RM – dodała, że jej pytanie dot. opłaty czynszowej. 

 

Prezes ZUK – wyjaśnił, że opłata czynszowa również zależna jest od metrażu za który 

odprowadzany jest podatek od nieruchomości od prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Przew. RM w ramach informacji z okresu miedzysesyjnego : 

-    złożył gratulacje P.Sołtys z Tłustomostów i całemu sołectwu za organizacje  dożynek 

gminnych, 

- poinformował o uczestnictwie w podsumowaniu X jubileuszowego Turnieju 

Samorządowego w Pietrowicach Głubczyckich ; 

Przew.  RM poinformował o korespondencji, która wpłynęła do RM od ostatniej sesji   

i wskazał, że dokumenty z tego okresu są do wglądu w biurze rady i można się z nimi 

zapoznać.  

Ponadto poinformował o piśmie wysłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej  nt. 

wnioskowania radnych  o wprowadzenie zmian w budżecie.  

 

Ad.6 
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Burmistrz Gminy przedstawiła sprawozdanie z pracy z okresu miedzysesyjnego – zał. nr 28 

do protokołu. 

W uzupełnieniu do przedłożonego sprawozdania poinformowała, że : 

- brała udział w spotkaniu dot. gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019 organizowanym przez Wojewodę Opolskiego. Zostaną złożone dwa wnioski przez 

Gminę Baborów o  dotacje na przebudowę dróg gminnych : na przebudowę Rynku w części 

gminnej, remont ul. Kolejowej; 

- brała udział w spotkaniu nt. mikroprojektów dot. projektu INTERREG Va – współpraca 

polsko-czeska. Zostanie złożony wniosek na przyszły rok i będzie dot. cyklu spotkań 

związanych ze zwyczajami w Gminie Baborów i Gminie Hradec nad Morawicą; 

-uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Powiatu Głubczyckiego w sprawie partnerstwa 

publiczno-publicznego. Powiat Głubczycki był zainteresowany otrzymaniem od Gminy  

Baborów dotacji do wniosku na remont, przebudowę  drogi Czerwonków– Kietrz. 

Na spotkaniu okazało się, że chodzi o dofinansowanie odcinka Księże Pole –Kietrz.  Gmina 

Baborów zwróciła się do Powiatu o rozważenie obustronnego partnerstwa i udzielenia dotacji 

do remontu Rynku.  Otrzymała przed sesją pisma ze Starostwa Powiatowego, w którym 

Powiat rezygnuje z ubiegania się o dotację od Gminy.  

- brała udział w posiedzeniu Społecznej Rady Szpitala Powiatowego w Głubczycach, gdzie 

m.in. mówiono o potrzebach remontowych kilku oddziałów w tym pediatrii. W związku  

z tym zaproponowała radnym udzielenie pomocy w zakupie jednego z urządzeń koniecznych 

na pediatrii.  

- uczestniczy w zebraniach sołeckich, które odbywają się w sprawie przeznaczenia funduszu 

sołeckiego w przyszłym roku.  

- złożyła podziękowania P.Sołtys, Dyr. GOK i wszystkim, którzy przyczynili się do 

organizacji  dożynek gminnych w Tłustomostach; 

- trwają prace przy budowie ul. Rzemieślników i 40-lecia PRL – są podstawy i będzie 

sporządzony  aneks przedłużający termin wykonania do 7 października br.  

- realizowana jest inwestycja dot. wykonania tranzytu z Langowa do oczyszczalni ścieków  

w Rakowie., remont przedłużenia ul. Piaskowej w Baborowie,  

- przygotowywane są wnioski do rożnych projektów w tym m.in. : tzw.”Schetynówki” , 

wnioski do LGD na remont świetlicy w Babicach, Czerwonkowie i budowę  świetlicy  

w Langowie, na place zabaw przy budynkach szkolnych. Trwają prace nad wnioskiem  

o bioróżnorodność. Nie ma jeszcze ogłoszonych naborów na termomodernizację, kanalizację 

sanitarną. Opracowywany jest wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach 

wsparcia budownictwa socjalnego, komunalnego  - chodzi o przekształcenie dwóch lokali 

użytkowych przy ul. Raciborskiej na dwa lokale mieszkalne-komunalne.  

- wysłano pisma do Starostwa Powiatowego dot. remontu ul. Powstańców, w jednym z nich 

Gmina nie zgadza się na przyłączenie do gminnej instalacji burzowej dodatkowej rury 

dociążającej instalację wodami opadowymi. W odpowiedzi napisano, że wszystko zostało 

wykonane zgodnie z prawem budowlanym. Jednak Gmina ponownie zwróci się z pismem  

w tej sprawie.  

- przytoczyła treść pisma z Urzędu Zamówień Publicznych  - zał. nr 29 

- zaprosiła na spotkania dot. Lokalnego Planu Rewitalizacji  

 

Radny M.Kostyk – ustosunkował się do wypowiedzi P.Burmistrz w kwestii dofinansowania 

Szpitala Powiatowego stwierdzając, że na sesji poinformowała mieszkańców  

o dofinansowaniu a na Komisji Budżetu była przeciwna  twierdząc, że jest to szpital 

powiatowy i Powiat powstał po to by sobie z tym radzić, ponosić wszystkie koszty. Radni 

jednogłośnie poparli prośbę o dofinansowanie. 
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Burmistrz Gminy – w odpowiedzi stwierdziła, że Burmistrz przygotowuje i przedkłada radzie 

projekty uchwał. Po otrzymaniu pisma od Dyrektora Szpitala zaproponowała w zmianach do 

budżetu dofinansowanie  w wys. 7 tys zł. na zakup urządzenia dla oddziału noworodkowego. 

W wypowiedzi na Komisji odniosła się do środków potrzebnych na remont szpitala  

i podtrzymuje, że szpital jest powiatowy i zadaniem powiatu jest dbanie o niego.  

 

 

Ad.7 

Radny M.Jankowski – zapytał o realizację uchwały dot. dofinansowania do wymiany 

ekologicznych źródeł ciepła, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Kier. Ref.KGO UM -  odpowiedział, że wpłynęło 4 wnioski- 3 wnioski z Baborowa 

i 1 z Czerwonkowa,  są już podpisane 2 umowy. Termin składania wniosków upłynął 31 

sierpnia.  

Wpłynął  wniosek dot. dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, który 

jest w trakcie analizy. 

 

Radny J.Ronczka- zapytał o sposób naliczania stawki za wody opadowe 

 

Kier. KGO – wyjaśnił, że stawka wynika z rozporządzenia Ministra, który obwieszczeniem 

aktualizuje stawki. Stawki są odgórnie regulowane i mają na to wpływ określone kryteria. 

 

Radny J. Ronczka – zadał pytanie z czego wynikają różnice, bo porównując 2,5 roku  

w budżecie  to w 2014r.  Gmina zapłaciła za wody opadowe 5,5 tys zł, w 2015 r. – 12 tys zł. , 

za I półrocze 2016r. wykazano kwotę  13 tys zł.  

 

Kier.KGO -  wskazał, że wpływ mają prawdopodobnie  koszty związane z pozwoleniem 

wodno-prawnym , jednak sprawdzi dokładnie dokumenty i odpowie. 

 

Radny M.Kostyk – zadał pytanie w sprawie konkursu  na  dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego, bo na ostatniej sesji była informacja, że P.Burmistrz wystąpi do Kuratora 

o przedłużenie kadencji dla dyrektora ZSP i konkursu nie będzie, a konkurs się odbył i jaki 

jest jego wynik 

 

Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że zamierzała tak zrobić, ale trzeba było uzyskać 

pozytywną opinię Kuratora. Jednak obecny Kurator wydał negatywną opinię  i wskazał 

ogłoszenie konkursu. Odbył się konkurs, przystąpiła jedna osoba, ale ze względów 

formalnych nie został rozstrzygnięty. Dalej dodała, że od 1 września obowiązki dyrektora 

ZSP powierzono P.Bożenie Lenartowicz- dotychczasowej Wicedyrektor ZSP. Zostanie 

ogłoszony kolejny konkurs.  

 

Radny M.Kostyk – zapytał o termin ogłoszenia konkursu. 

 

Burmistrz Gminy – dodała, że przepisy umożliwiają   powierzenie obowiązków  do 10 

miesięcy  i do tego czasu się odbędzie konkurs. 

 

Wiceprzew. RM – wyraziła zdziwienie, że Urząd Zamówień Publicznych prowadząc przez 

rok sprawę nie skierował do Rady żadnej korespondencji w sprawie wyjaśnienia tematu.  

Zapytała, czy w ramach postępowania  wyjaśniającego Prezes UZP wystosował  jakieś 

zapytania do P.Burmistrz, czy były jakieś wyjaśnienia, korespondencja, rozmowy 

telefoniczne z UZP. 
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Burmistrz Gminy – wskazała, że nie zna powodu , dlaczego z UZP do Rady nie wpłynęło 

żadne pismo. Dalej dodała, ze nie odbyła z UZP żadnej rozmowy telefonicznej. Wpłynęło 

pismo z zapytaniami, na które odpowiedziano zgodnie z wiedzą i posiadana dokumentacją. 

Było tylko jedno pismo  z UZP i jedna odpowiedź z Urzędu. 

 

Wiceprzew. RM –zapytała, dlaczego taka korespondencja  nie została przekazana do 

wiadomości Rady.  

Zawnioskowała, żeby Radzie została udostępniona korespondencja wyjaśniająca prowadzona 

z Urzędem Zamówień Publicznych. 

 

Burmistrz Gminy – poinformowała, że w ramach dostępu do informacji publicznej każdy ma 

prawo wglądu do dokumentów.  

 

Radny J.Ronczka – stwierdził, ze na ostatniej sesji zwrócił się P.Burmistrz z zapytaniem czy 

zwróciła się do przewoźnika  o zwrot nadpłaconych biletów miesięcznych za 2015r. Wówczas 

uzyskał odpowiedź, że wyniku weryfikacji kosztów środki zostały zwrócone. Zapytał, czy 

środki zostały zwrócone przed jego pytaniem czy po? 

 

Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że odpowie po sprawdzeniu dokumentów 

 

Radny J.Ronczka – zapytał , czy otrzyma odpowiedź w formie pisemnej 

 

Burmistrz Gminy – dodała, że jeżeli odpowiedź ma być w formie pisemnej, to taką otrzyma.  

 

Radny J.Ronczka – w uzupełnieniu zwrócił się o kserokopie zapytania P.Burmistrz 

wystosowanego do  przewoźnika 

 

Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że sprawdzi jak to się odbywało i o wszystkim zostanie 

napisane w piśmie. 

 

Prezes ZUK – zwrócił się do Rady o udostępnienie materiałów z przebiegu prac  związanych 

z kontrolą przewozów autobusowych tj. pism wychodzących do NIK i UZP. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przew. RM o godz. 18:40 zamknął XVI sesje RM. 

Zapis sesji utrwalony jest na nośniku i stanowi załącznik do protokołu. 

 

 
Protokółowała: 

Insp. Maria Woźniak 
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