
1 
 

Protokół nr XIII/2016 

z sesji Rady Miejskiej w Baborowie odbytej w dniu 30 marca 2016r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Baborowie 

 

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

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

obrady rozpoczęły się w obecności 13 radnych wobec ustawowego składu 15 radnych, wobec 

czego Rada może podejmować prawomocne decyzje i uchwały. 

 

Obecni na sesji zgodnie z listami obecności, które stanowią zał. nr 1,2,3. 

 

Przew. RM zaproponował  

-usunięcie z porządku pkt 3 a -podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Baborów a wprowadzenie w to miejsce  do  punktu podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

RM  

- wprowadzenie w pkt 3 g na prośbę Przew. Komisji Rewizyjnej - Protokół Komisji 

Rewizyjnej RM z przeprowadzonej kontroli 

 

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) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 4 grudnia 2014r.  

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej RM – projekt 

druk nr 128/16 

b) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu 

Gminy Baborów zadań z zakresu  usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów 

przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Opolu w roku 2016.- projekt uchwały druk nr 140a/16; 

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

138/16; 

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 139/16; 

e) „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy 

Baborów na 2016r.”-  

projekt  uchwały druk nr 136/16; 

f) poparcia uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XIV/186/2016 z dnia 25 

lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach do 

Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków  

wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie 

oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach”- 

projekt uchwały druk nr 137/16. 

g) protokół Komisji Rewizyjnej z  

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym;  

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 

międzysesyjnym;    

6. Zapytania, wolne wnioski.  
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7. Zakończenie obrad.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

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

poprzedniej sesji tj. 18 lutego 2016r. 

 

Ad.3 

a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie 

powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej RM w Baborowie- projekt uchwały 

druk 128/16 – zał. nr 4 do protokołu. 

 

W związku z faktem, że nikt z radnych nie zgłosił akcesu w pracy Komisji Rewizyjnej RM 

Przew. zgłosił wniosek o przełożenie w/w projektu na kolejną sesję RM.  

 

Wniosek został przyjęty 13 głosami „za”. 

 

Ad.3 

b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dofinansowania  ze środków budżetu 

Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy 

udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

w Opolu  w roku 2016 – projekt uchwały druk nr 140 a/16- zał. nr 5 do protokołu. 

 

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Grażyna Mordel poinformowała  

o pozytywnej opinii komisji nt. projektu uchwały. 

 

Radni nie podjęli dyskusji nt. projektu uchwały. W związku z powyższym Przew. RM 

poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” przy 0 głosów ”przeciw”  

i 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XIII-131/2016 w sprawie  zmiany 

Regulaminu dofinansowania  ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu 

usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu  w roku 2016- która stanowi 

zał. nr 6 do protokołu. 

 

Ad.3  

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

2016r. – projekt uchwały druk nr 138a/16- zał. nr 7 do protokołu. 

 

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Grażyna Mordel poinformowała  

o pozytywnej opinii komisji nt. projektu uchwały. 
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Radni nie podjęli dyskusji nt. projektu uchwały. W związku z powyższym Przew. RM 

poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w obecności 13 radnych – 10 głosami „za” przy 1 głosie ”przeciw” i 2 

głosach ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XIII-132/2016 w sprawie wprowadzenia 

zmian do budżetu Gminy Baborów- która stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad.3 

d) podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej  prognozy finansowej – projekt 

uchwały druk nr 139a/16- zał. nr 9 do protokołu. 

 

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Grażyna Mordel poinformowała  

o pozytywnej opinii komisji nt. projektu uchwały. 

 

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

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w obecności 13 radnych – 10 głosami „za” przy 1 głosie ”przeciw” 

i 2 głosach ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XIII-133/2016 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej- która stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad.3 

e) podjęcie uchwały w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi   

i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na 2016r.” – projekt 

uchwały druk nr 136/16- zał. nr 11 do protokołu. 

 

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Grażyna Mordel poinformowała  

o pozytywnej opinii komisji nt. projektu uchwały. 

 

Radny Mariusz Jankowski – zapytał co w przypadku znalezionych dzikich zwierząt 

 

Kier. Ref. KGO – odpowiedział,  że wówczas powiadamia się koła łowieckie, bo jest nie jest 

to zadanie własne Gminy. Tylko w przypadku zdarzenia drogowego Gmina zajmuje się 

dzikimi zwierzętami. 

 

Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt 

uchwały. 

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” przy 0 głosów ”przeciw”  

i 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XIII-134/2016 w sprawie Programu 

opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Baborów na 2016r.” - która stanowi zał. nr 12  do protokołu. 

 

Ad.3 

f) podjęcie uchwały w sprawie poparcia uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach nr 

XIV/186/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia  „Apelu Rady Miejskiej  

w Krapkowicach do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny 

Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków 
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wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty 

dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach” – projekt uchwały 

druk nr 137/16- zał.12 do protokołu. 

 

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Grażyna Mordel poinformowała  

o pozytywnej opinii komisji nt. projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań i uwag Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” przy 0 głosów ”przeciw” 

i 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XIII-135/2016 w spraw poparcia uchwały 

Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XIV/186/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie 

przyjęcia  „Apelu Rady Miejskiej  w Krapkowicach do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady 

Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia 

zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie 

oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach” – projekt 

uchwały druk nr 137/16  - która stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Ad.3 

g) protokół Komisji Rewizyjnej RM z przeprowadzonej kontroli zasad gospodarowania 

zasobem mieszkaniowym Gminy Baborów 

 

 

W imieniu Komisji Rewizyjnej członek Komisji Grażyna Mordel przytoczyła treść pisma, 

które wpłynęło do KR z dnia 01.02.2016r.informujące o dokonaniu zwrotu do Gminy przez 

ZUK Baborów kwoty 6.635,92 zł. tytułem zwrotu za bilety miesięczne. Zostało to wskazane 

przez Komisję Rewizyjna podczas kontroli jako niesłusznie pobrane środki od Gminy. 

Odczytała protokół Komisji Rewizyjnej RM z przeprowadzonej kontroli zasad 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Baborów w tym, windykację należności, 

który stanowi zał. nr 14 do protokołu.  

 

Ponadto  radna G. Mordel odczytała zastrzeżenia Burmistrza Gminy do protokołu Komisji 

Rewizyjnej, które stanowią zał. nr 15 do protokołu. 

Z-ca Przew. Komisji Rewizyjnej Mariusz Kostyk przytoczył pismo, w którym Komisja 

Rewizyjna ustosunkowała się do  zastrzeżeń Burmistrza Gminy ( zał. nr 16  do protokołu) 

Burmistrz Gminy Elżbieta Kielska – podtrzymała swoje zastrzeżenia do przedmiotowego 

protokołu opisane szczegółowo w piśmie do KR. Wskazała, że jej prośba o omówienie na 

Komisji Budżetu gospodarki mieszkaniowej dałaby szerszy obraz  tematyki gospodarki 

mieszkaniowej Gminy przed odczytaniem protokołu. Odniosła się do wniosków i zapisów 

protokołu Komisji Rewizyjnej. Ustosunkowała się do  podwyżki czynszów, kwot umorzeń  

w tej kadencji i poprzedniej, rozłożenia czynszów na raty, podpisywania ugody z lokatorami, 

wykonywanych remontów, udziałów Gminy w wspólnotach. Wskazała, że głównym 

nasuwającym się wnioskiem jest podwyżka stawek czynszu, by pokryły koszty remontów. 

Przew. RM przypomniał zapisy obowiązującego Statutu w kwestii ilości i długości 

wypowiedzi prosząc o ich respektowanie. Dodał, że w poprzedniej kadencji radni nie 

zapoznawali się wcześniej z treścią protokołu KR z kontroli,  tylko  był odczytywany na sesji. 
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Radny M.Kostyk – zgłosił zastrzeżenia do wypowiedzi P.Burmistrz, która poddała ponownie 

pod wątpliwość działania KR, wybranej przez RM. Dodał, że przedmiotem kontroli był 

2015r. a nie poprzednie kadencje. 

Burmistrz Gminy – wskazała, że nie podważyła kompetencji kontrolnych Komisji tylko 

sposób jej działania.  

Radna G.Model – przekazała, że Komisja skupiła się na przedstawieniu faktów i potrzebach, 

nie ma w protokole  krytyki. 

Burmistrz Gminy – stwierdziła, że nie powiedziała, że wszystko jest źle, ustosunkowała się 

tylko do niektórych spraw. Nie odebrała zapisów jako krytyki. Dodała, że Gmina wydaje 

więcej środków  na remonty niż wskazane we wniosku 1% tj. 12 tys zł rocznie. 

Radna W.Wójtowicz-Bunczek – podkreśliła, że chodzi o dodatkowe środki w tej wysokości.  

Po długiej dyskusji nt. przeznaczania  1%  z wolnych środków na remonty mieszkań 

 i budynków komunalnych, podwyżki stawki czynszu ustalono, że  będzie to  1% z kwoty 

wolnych środków na dzień 1 stycznia. Natomiast temat wysokości stawki czynszu będzie 

przedmiotem Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Przew. ogłosił 10 min. przerwę  

Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do głosowania nad wnioskami Komisji 

Rewizyjnej zawartymi w protokole z kontroli:  

1. Wniosek o przeznaczenie z puli wolnych środków pozostałych w budżecie Gminy 1% 

na remont budynków całości należących do Gminy oraz mieszkań w nich  

znajdujących się. Będą to dodatkowe środki prócz tych , które są zabezpieczone w 

budżecie a realizację zadań statutowych związanych z gospodarką mieszkaniową  

Za wnioskiem głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się 0. 

2. Wniosek o uwzględnienie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baborów  

przedsięwzięć ukierunkowanych  na rozwój mieszkalnictwa socjalnego  na terenie 

Gminy  poprzez budowę mieszkań  socjalnych, bądź też  przebudowę i adaptację 

istniejącej w Gminie infrastruktury , w tym np. rewitalizację budynku ośrodka zdrowia 

i uwzględnienie  tych przedsięwzięć w dokumentach  strategicznych gminy, w tym  

w opracowywanym  obecnie gminnym  programie rewitalizacji. 

 Za wnioskiem głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się 0. 

 

3. Wniosek o przeprowadzenie przez Burmistrza Gminy Baborów analizy w zakresie 

możliwości  dofinansowania rozwoju mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego ze 

środków  zewnętrznych, w tym środków z Funduszu Dopłat w ramach Ustawy  

o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 

noclegowni i domów bezdomnych z dn. 8 grudnia 2006r. (Dz.U. z 2015r. , 

poz.833,1815), jak również analizę dostępnych programów pomocowych w ramach 

obecnej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz przedłożenie Komisji Rewizyjnej 

wyników analizy w terminie do dnia 30 kwietnia 2016r.  

Za wnioskiem głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się 0. 

4. Wniosek o informowanie Rady Miejskiej przez władze gminne 2 razy w ciągu roku  tj. 

na ostatniej sesji przed wakacyjną przerwą  oraz na pierwszej sesji w nowym roku  
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kalendarzowym o kwocie wzrostu lub spadku zadłużenia w stosunku do okresu 

poprzedniego oraz o liczbie  mieszkań, za które czynsz jest opłacany regularnie oraz 

liczbie mieszkań, za które czynsz nie jest płacony w ogóle. 

 Za wnioskiem głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się 0. 

Radny Mariusz Jankowski – zawnioskował, w związku z otrzymaniem pierwszej informacji  

w czerwcu  o ujęcie w planie Komisji Budżetu przedmiotowego tematu we wrześniu.  

Wniosek poddano pod głosowanie. Za wnioskiem opowiedziało się 13 radnych. 

Ad.4 

Przew. RM w sprawozdaniu z okresu miedzysesyjnego poinformował o udziale: 

-  w uroczystości w Babicach upamiętniającej wydarzenia w Hucie Pieniackiej,  

- spotkaniu  z radnymi Sejmiku Wojewódzkiego z udziałem Marszałka Woj. w Ratuszu  

w Głubczycach dot. inwestycji na drogach wojewódzkich w latach 2016,2017.  

- spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Czerwonkowie 

- pełnieniu dyżurów 

Przekazał informacje o pismach, które wpłynęły do RM  przytaczając  treść niektórych z nich. 

 

Ad.5 

Burmistrz Gminy na wstępie  ustosunkowała się do: 

-  pisma P.Mariana Pospiszyla właściciela Telewizji Głubczyce  stwierdzając, że na ostatniej 

sesji nie użyła nazwiska właściciela ani telewizji. Podtrzymała swoją wypowiedź dot. 

kasowania nagrania-audio-wideo jej wypowiedzi podczas spotkania w Starostwie dot.  PKS.  

Wykazała  uznanie dla w/w telewizji za  zagrywani uroczystości w Babicach upamiętniającej 

wydarzenia w Hucie Pieniackiej. 

-  pisma sołtysów  dot. rozpatrzenia odpłatności  za doręczanie nakazów płatniczych- zostaną  

sprawdzone możliwości prawne  i przedstawione na jednej z Komisji. Jest jeszcze na to czas, 

bo nakazy będą dopiero roznoszone w przyszłym roku. 

- pisma do Rodzinnych Ogródków Działkowych tj.  zwrotu niewykorzystywanego terenu 

będącego w użytkowaniu  wieczystym Polskiego Związku Działkowców. Po przejęciu teren 

planuje się przeznaczyć do dzierżawy.  

- skargi LZS Boguchwałów– została mylnie skierowana do Przew. winna być do Burmistrza 

Gminy zgodnie z K.p.a.  

Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym w formie skrótowej zostało przekazane 

radnym w formie pisemnej i  stanowi zał. nr  17  do protokołu. 

Burmistrz Gminy ustosunkowała się do poszczególnych punktów ujętych w w/w 

sprawozdaniu.  

Ponadto  poinformowała o imprezie organizowanej przez Automobilklub Opolski, która 

odbędzie się 10 kwietnia 2016r.w Baborowie dot. Konkursowej Jazdy Samochodem. 

Radny J. Ronczka – zapytał o wykonawcę i cenę za którą będzie  wykonywana droga na 

Osiedlu w Tłustomostach 
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Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że wyłoniono wykonawcę, ale  o szczegółach poinformuje  

radnego w dniu jutrzejszym telefonicznie. Do wykonania jest 1 km jezdni za cenę  144 tys zł. 

Ad.6 

Przew.RM  - zwrócił się do radnej powiatu z wnioskiem o dokonanie remontu części drogi 

pod wiaduktem w Sułkowie, załatanie drogi na Dobrosławice i przegląd dróg powiatowych 

znajdujących się w Gminie Baborów.  

Radna D. Fitzoń – zwróciła się z wnioskiem do dokończenie  remontu drogi dojazdowej  

z Baborowa do Dziećmarowa  na długości ok.800 mb, a na drodze z Dziećmarowa do Babic 

wymianie nowego dywanika na  najbardziej zniszczonym odcinku. 

Radna Powiatu –Irena Sapa – przekazała, że co roku zgłasza wnioski o remont dróg, przekaże 

wszystkie wnioski z sesji P. Staroście. 

Radna A. Kobierska-Mróz – złożyła wniosek, by nagrania audio wideo rejestrowane na sesji 

RM stanowiły oficjalny materiał załączany do protokołu z Sesji i były udostępniane jako 

oficjalny materiał na stronie internetowej Gminy Baborów. 

Kier. Ref. KGO A. Czechowicz – odpowiedział, że materiał jest własnością Gminy Baborów 

i dopiero po zmianie Statutu będzie można zamieszczać go na stronie internetowej Gminy 

Baborów. Z uwagi na kwestie techniczne tj. bardzo dużą pojemność nie może być 

załącznikiem do protokołu. Zapisy na płytach mają trwałość kilku lat. Załącznikiem do 

protokołu będzie tylko zapis audio. 

Radna A.Kobierska-Mróz – uzupełniła, by nagranie było udostępniane na stronie jako 

materiał sesyjny.  

Burmistrz Gminy – wyjaśniła, że trwają prace nad Statutem i po jego uchwaleniu można 

będzie nagranie umieścić na stronie internetowej. Obecnie nie jest możliwa realizacja w/w 

wniosku. Zgodnie z  zawartą umową z P.Medyńskim (pracownikiem UM)  nagranie jest 

własnością Gminy Baborów.  

Radny M.Bliźnicki -  zwrócił się z wnioskiem, aby rozstrzygnąć, kto powinien wykonać 

łatanie dziur na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej w kierunku Wojnowic, bo co roku podczas 

latania występuje ten  sam problem.  

Radna Powiatu – I.Sapa – zapewniła, że wnioski spisze i przekaże P.Staroście. Dalej 

nawiązała do artykułu w Echo Baborowa, gdzie P.Burmistrz wskazała jej osobę jako  

przeciwnika remontu drogi ul. Wiejskiej w kierunku wylotu na ul. Raciborską. Stwierdziła, że 

po konsultacjach z mieszkańcami zajęła takie stanowisko na Zarządzie Powiatu. Za bardziej 

zasadną uznała np. wykonanie wspólnie z Powiatem dalszego odcinka drogi  Powstańców w 

kierunku Dzielowa, bądź dokończenia ulicy przy cmentarzu. 

Ponadto wypowiedziała się nt. publikacji swoich artykułów w „Nie-głos mieszkańców”. 
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Burmistrz Gminy – wskazała, że również inne odcinki dróg powiatowych nie wymienione 

przez radnych wymagają  remontu np. na  odcinku Baborów-Dziećmarów, w kierunku 

Raciborza,  na ul. Krakowskiej.  

Odnośnie  publikowania artykułów i stanowiska radnej Powiatu w sprawie remontu drogi 

poinformowała, że  było to stwierdzenie faktu, nie forma zarzutów. 

Przedstawiła argumenty przemawiające za remontem i budową  ulicy Wiejskiej. Wskazała, że 

mimo, że w przypadku ul. Wiejskiej nie doszło do porozumienia z Powiatem Gmina Baborów 

będzie występowała do Starostwa w sprawie innych dróg.  

Przew. RM – podkreślił, że  przy ul. Kolejowej jest dużo więcej mieszkańców, są  

funkcjonujące firmy i potrzeba remontu tej ulicy. 

W dalszej części obrad  wywiązała się ponowna dyskusja z udziałem  radnej A.Kobierskiej-

Mróz, Burmistrza Gminy, Przew.RM, radnego M.Kostyka, radnego Kuśnierza oraz 

W.Wójtowicz –Bunczek nt. nagrań audio wideo Sesji Rady Miejskiej, używanego sprzętu 

oraz umieszczania przedmiotowych nagrań  na stronie internetowej.  

Wobec wcześniej złożonego pisemnego wniosku w powyższej sprawie  przez radną 

A.Kobierską-Mróz Przew. zamknął dyskusję informując, że po otrzymaniu odpowiedzi na 

wniosek,  temat zostanie omówiony na Komisji. 

Prezes ZUK – Tomasz Krupa – wypowiedział się nt. remontu ul. Wiejskiej i uzasadnił 

potrzebę jej wykonania dla przyszłych  mieszkańców, właścicieli działek budowlanych. Był 

zaskoczony postawą radnej Powiatu (byłego pracownika UM w Baborowie) z którą były 

wówczas prowadzone rozmowy nt. zagospodarowania, doprowadzenia mediów  do tych 

terenów przy ul. Wiejskiej, które są jedynymi terenami  przeznaczonymi pod zabudowę na 

terenie Baborowa. Dodał, że wniosek Gminy powiązany był z remontem części ul. 

Krakowskiej przy gminnym przedszkolu która jest drogą powiatową.   

Radna Powiatu – odpowiadając  Prezesowi ZUK stwierdziła, że  rozmowy były przy  

planowaniu jednego z budżetów,  aby tam umieścić jak najwięcej terenów budowlanych do 

sprzedaży , by uzyskać środki za sprzedaży, dalsze decyzje nie były w jej gestii.  

Radna A.Kobierska-Mróz – złożyła wniosek w związku z przeprowadzonymi przez radnych 

oględzinami przedszkoli o dokonanie wyceny projektu budowlanego z projektantem, 

obejmującego prace rozbudowy przedszkoli przy ul. Powstańców  

i Krakowskiej, propozycje projektanta jak mogłoby to wyglądać i wycenił tj. chodzi o koszt 

przygotowania samego projektu budowlanego. Prace obejmowałyby przebudowę klatki 

schodowej, modernizację  placu zabaw. Przestawiłby na Komisji Oświaty, jaki widziałby 

zakres prac. 

Burmistrz Gminy – nawiązała do przeglądu przedszkoli przez Komisję Oświaty, po którym 

nie było pytań, dyskusji i posiedzenie skończyło się bardzo szybko. Wyraziła swoje 

niezadowolenie z propozycji kolejnego posiedzenia Komisji w tej sprawie z uwagi koszt ok. 2 

tys zł za  posiedzenie. 

Dalej poinformowała o przygotowywaniu  wniosków do LGD w ramach PROW dot. 

utworzenia placu zabaw przy obu przedszkolach i uzupełnienie o dodatkowe urządzenia 



9 
 

placów w sołectwach i przy budynkach szkoły. Podkreśliła, że budynek przedszkola na ul. 

Krakowskiej był oglądany przez projektantów. Mówił o tym Prezes ZUK na jednym  

z posiedzeń, że klatka schodowa może być w obecnym kształcie, 2 z 4 ścian budynku trzeba 

byłoby rozebrać i na nowo przebudować, wymienił konieczne prace do wykonania. Dyr. ZSP 

zajmuje się tym tematem i szuka wykonawców. Na przyszłych spotkaniach na pewno o tym 

poinformuje radnych. Stwierdziła, że budynek przedszkola na ul. Powstańców spełnia 

wszystkie możliwe wymagania pod względem BHP, SANEPIDU itd. Stwierdziła, że brak 

nowoczesności nie może być argumentem do remontu, bo wszystko  spełnia wymagania 

stawiane przedszkolu. 

Zapytała radną A.Kobierską-Mróz o ilość osób, instytucji, którym pomogła przy pisaniu 

wniosków, projektów unijnych i chęć pomocy klubom sportowym w programie „Nasz klub”. 

 

Przew. RM – w odniesieniu do wypowiedzi P.Burmistrz wskazał za niestosowne mówienie  

o kosztach  posiedzenia komisji. Radni mają najniższe diety w okolicy, pracują nieregularnie  

nie jak inne samorządy. Stwierdził, że obecna rada działa oszczędnie. Wskazał, że obrady 

zarówno komisji  i sesji są długimi posiedzeniami z merytorycznymi rozmowami, 

dyskusjami. 

W sprawie przedszkoli  powiedział, że  mimo spełnienia  wymaganych norm w przedszkolach  

standard powinien być podnoszony na miarę obecnych czasów. Jest w nich wiele rzeczy 

wymagających poprawy i zmiany np. poręcze, dobrze położona wykładzina, listwy 

przypodłogowe i inne. Dalej dodał, że  remontowane są  np. świetlice  wiejskie, by podnieść 

ich standard. 

 

Radna A.Kobierska –Mróz – stwierdziła, że przedszkola wymagają kompleksowej rozbudowy  

i jej chodzi o taką inwestycję i jaki byłby koszt takiej inwestycji, dlatego chciałaby, aby 

wypowiedział się projektant jaka byłaby kwota takiego projektu.  

Wskazała o wzięcie po uwagę stworzenia przedszkola w budynku obecnej szkoły na ul. 

Opawskiej, bo kiedyś były takie plany. 

W odpowiedzi na pytania P.Burmistrz,  stwierdziła, że jest małe zainteresowanie wsparciem z 

jej strony odnośnie ubiegania się o środki z programów unijnych. Służy pomocą podczas 

dyżurów, jednak mieszkańcy nie przychodzą na dyżury. W związku z tym zastanawia się czy 

w ogóle ze nich nie zrezygnować.  Dodała, że nie będzie przygotowywała wniosków 

P.Burmistrz, bo od tego są firmy, wymaga to bardzo dużo czasu, zakresu prac. Wskazała, ze 

w Urzędzie Gminy jest zatrudniona osoba  do programów unijnych i powinna pomagać 

i udzielać wszelkich informacji.  

Poinformowała o możliwości dofinansowania klubów sportowych i przyniosła materiały w tej 

sprawie jak również spotkanie dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem 

dofinansowania. Dodała, że  jeżeli jest zainteresowanie zawsze stara się ich udzielać. 

 

Burmistrz Gminy – stwierdziła, że nie ma problemu z wyceną. Należy tylko określić jakie 

konkretnie prace mają być wykonane w  budynkach przedszkoli, bo Gmina  nie widzi takiej 

potrzeby jak rozbudowa przedszkola przy ul. Powstańców. 

Ponadto wypowiedziała się nt. termomodernizacji  informując, że dokumentacja  czeka na  

programy  i złożenie wniosków. Szkoła przy ul. Wiejskiej ma wymienione wszystkie okna,  

w szkole na ul. Opawskiej powinny być wymienione jak najszybciej. W budynkach 

przedszkoli wszystkie okna są wymienione.  

Radni stwierdzili, że nie są  wszystkie wymienione. 
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Burmistrz Gminy – powiedziała, że w związku z tym powinny być wymienione, nie miała 

wiedzy, że nie są wymienione. Zdaniem projektantów nie było potrzeby planowania  

ocieplenia budynków przedszkoli, bo mają grube ściany i nic by to nie dało. Stwierdziła, że 

można przekazać projektantowi,  by ocenił prace, ale  radna musi wskazać co powinno być 

zrobione. Mówiono o schodach w przedszkolu na ul. Krakowskiej -projektanci stwierdzili, że 

schody nie stanowią zagrożenia dla małych dzieci. Dodała, że informacja nt. możliwości 

pozyskania środków unijnych przez kluby sportowe została już kilka tygodni temu 

przekazana klubom z Gminy Baborów i zaproponowano pomoc.  

Radny M.Jankowski – stwierdził, że po przeglądzie przedszkoli w trakcie tego posiedzenia   

nie był to właściwy czas do przedstawiania swoich propozycji nt. remontów itd. Zwracał się 

by, jeszcze raz się spotkać i nadal uważa, że jest potrzebna jeszcze jedna komisja w sprawie 

przedszkoli powiązana z oględzinami budynków oświatowych. Na tej Komisji każdy 

przedstawi swoje wnioski, uwagi. Dalej dodał, że temat przedszkola w budynku obecnej 

szkoły jest bardzo starym pomysłem. W podsumowaniu stwierdził, że to temat na Komisję i 

wrócił się o to  do Przew. Komisji Oświaty,  a nie na tą sesję.  

 

Radny M.Kostyk –odniósł się do wyjazdowej Komisji Oświaty i poinformował, że na 

posiedzeniu Komisji odbędzie się dyskusja na ten temat. Jaki zakres remontów ma być 

wykonany  może się wypowiedzieć  fachowiec,  czy zaproponowane prace przez radnych do 

wykonania są możliwe do zrealizowania. Uznał za niestosowne wyliczanie kosztów przez 

P.Burmistrz związanych z posiedzeniem Komisji.  

 

Radny J.Ronczka – stwierdził, że wszelkie uwagi radnych opozycji po spotkaniu w szkole np. 

P. Kuśnierza odnośnie wystających haków odbierane są bardzo źle. Poparł wniosek radnej 

A.Kobierskiej-Mróz.  

Przew. RM – podkreślił, że podczas wizyty nie chodziło o wytykanie, ale o stwierdzenie 

faktu, podpowiedzi i spostrzeżenia. 

Prezes ZUK – odniósł się do wypowiedzi P.Sapa i sprawy przebudowy przedszkoli.  

Tematyka przebudowy przedszkoli jest bardzo obszerna. W podstawowej wersji projekt 

techniczny  dla obu przedszkoli to kwota 3,5 tys zł. brutto. Przy ul. Krakowskiej 

obejmowałby przebudowę ganku ze schodami i remont istniejącej konstrukcji schodów. Przy 

ul. Powstańców obejmowałby remont klatki schodowej i zagospodarowanie terenu przy obu 

przedszkolach.  W następnym etapie radni powinni określić wskazania, które będą podstawą 

dla projektanta. Należy wziąć pod uwagę przepisy prawa w tym zakresie.   

Poinformował odnośnie szamb na terenie wiejskim –od 1 kwietnia  ZUK rozpoczyna odczyty 

na terenie sołectw wodomierzy i przy okazji będzie spisywał zbiorniki na nieczystości płynne. 

Po zakończeniu przedstawi informację Radzie w celu zobrazowania gospodarki ściekowej na 

terenie Gminy.  
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Burmistrz Gminy – odnośnie zmiany szkoły przy ul. Opawskiej na przedszkole 

poinformowała, że obecnie uczą się w  budynku przy ul. Opawskiej dzieci  klas I-III.  Nie ma 

możliwości przeniesienia  ich na ul. Wiejską, bo klasy są zajęte. Być może w przyszłości 

będzie mniej klas. 

Radny M.Jankowski – zawnioskował o zamknięcie dyskusji w temacie przedszkoli, bo to nie 

temat na sesję. Stwierdził, że wniosek radnej A.Kobierskiej-Mróz jest zasadny, ale nie na tą 

chwilę tylko po komisji, gdy zostanie określony zakres prac i wtedy można powołać 

projektantów, którzy wyrażą opinię ile to będzie kosztowało. 

W podsumowaniu Radna A.Kobierska-Mróz złożyła wniosek do Przew. Komisji Oświaty 

 o zorganizowanie w najbliższym czasie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego 

podczas której  będą obecni pracownicy Urzędu Miejskiego.  Wcześniej niech przeprowadzą 

inwentaryzacje  budynków i przedstawią zakres niezbędnych prac do zrealizowania w ramach 

swoich obowiązków służbowych, które pełnią w Urzędzie. 

Przew. RM – zwrócił się do Przew. Komisji Oświaty o  zaproszenie na  posiedzenie Komisji 

Prezesa Zakładu usług Komunalnych  Tomasza Krupę. 

Rada Miejska  w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 2 

głosach wstrzymujących  przyjęła w/w wniosek do realizacji.  

Wobec wyczerpania porządku obrad  Przew. RM zamknął obrady o godz. 20:24. 

 

Protokółowała: Insp. Maria Woźniak 
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