
Protokół nr III/06
Sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 14 grudnia 2006r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Baborowie

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak  o godz.1300  otworzył sesję i po 
powitaniu radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych i gości oświadczył, iż 
zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.

Listy obecności z obrad stanowią zał. nr 1,2 i3 do niniejszego protokołu.

Nawiązując do porządku obrad, przekazanego  wcześniej wszystkim radnych Przewodniczący 
W.Kacprzak  poprosił Radę oraz Burmistrza o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad   pkt 3 
ppkt c o  treści ”Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży” oraz pkt 3 ppkt d o treści „Podjecie uchwały w sprawie 
uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2007r.”

Radny Bronisław Kanas – wydaje mi się, że zgodnie z moim wnioskiem na ostatniej sesji 
o niepodejmowanie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości wydaje się zasadnym, 
zgłoszenie wniosku o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego podatku od 
nieruchomości. 

Przew.RM – z uwagi na to, że na poprzedniej sesji traktowaliśmy to na zasadzie dyskusji 
 i wniosek ten nie był głosowany uważam, że punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie 
podatku od nieruchomości jest zasadnym, aby został. Jednak, jeżeli zostanie złożony wniosek 
o wykreślenie, to zostanie on poddany pod głosowanie.  

Sekretarz Gminy – moim zadaniem radni mogą wnosić nowe punkty do porządku obrad, 
natomiast zdjęcie punktu, projektu uchwały, mogłoby się odbyć tylko za zgodą 
wnioskodawcy tego projektu  czyli Burmistrza, jednak o opinię proszę Radcę Prawnego.

Radca Prawny Zbigniew Łątka – skreślenie może nastąpić na formalny wniosek 
przegłosowany, i jeśli uzyska  ponad 50% ustawowego składu Rady.  

Radny B.Kanas – jeżeli mój wniosek przejdzie, to w uzasadnieniu chcę dodać,  że będzie 
obowiązywała uchwała, która obowiązuje do tej pory i podatki nie zostaną zmienione. O tym 
dyskutowaliśmy na poprzedniej sesji i czułem się zobowiązany taki wniosek na tej sesji 
wprowadzić do porządku obrad.

Radny Waldemar Hołownia – czy Rada nie musi przegłosować jakichkolwiek kwot, bo te 
które są to na 2006 a na 2007?
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Przew. RM – dlatego jest  sesja w dniu dzisiejszym, ponieważ jest to praktycznie 
przedostatni dzień, kiedy Rada Miejska w Baborowie jest władna podjąć uchwałę dot. 
podatków i opłat lokalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 15 grudnia jesteśmy 
zobowiązani do przesłania do redakcji Dziennika Urzędowego tych uchwał w celu 
opublikowania, by mogły obowiązywać od 1 stycznia 2007r.

Burmistrz Gminy -   proponuję, żeby pozostawić ten punkt w porządku sesji 
i przedyskutować jeszcze raz projekt uchwały, bo zarówno wykreślenie tej uchwały z 
porządku obrad jak również negatywna opinia Rady w stosunku do zaproponowanych przeze 
mnie nowych stawek podatkowych będzie równała się temu samemu, czyli pozostawieniu 
stawek podatkowych na poziomie roku 2006.

Wiceprzewodniczący RM Jan Jasion – czy Rada może przyjąć cały projekt uchwały, czy 
też może głosować nad poszczególnymi stawkami ?

Radca Prawny – w zasadzie Rada może wszystko. Może przyjąć nowe stawki w całości, 
części lub nie przyjąć w ogóle nowych stawek.

Wiceprzewodniczący RM – czyli jest zasadne, aby tego projektu nie wykreślać z porządku, 
tylko jest wskazane dyskutować nad stawkami, które zaproponował wnioskodawca
 w projekcie uchwały.

Radny B.Kanas- w związku z tym, że nie odbyły się komisje w tym temacie, wypowiedź 
Burmistrza mnie przekonuje i dlatego wycofuję swój  wniosek. Chcę radnym powiedzieć 
jasno, że my nic nie musimy ani tej uchwały zmieniać, ani podejmować.

Przew.RM poddał pod głosowanie propozycje zmian porządku zgłoszone przez Burmistrza 
Gminy.
Propozycje zmian porządku zostały w głosowaniu przyjęte 14 głosami , przy braku głosów 
przeciw i braku głosów wstrzymujących.

W związku z powyższym porządek obrad przedstawiał się następująco:
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Podjecie uchwał:

a) w sprawie podatku od nieruchomości 
b) zmiany uchwały w sprawie  zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  i trybu ich pobierania
c) zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży”
d) uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2007r.”

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym

5. Sprawozdanie Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie miedzysesyjnym, a w 
szczególności wykonania uchwał

6. Zapytania, wolne wnioski
7. Zakończenie obrad.
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Ad 2.
Rada Miejska w głosowaniu 13 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym ”  przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. 5 grudnia 2006r.

Ad 3.
a) podjecie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

Przew. RM – radni otrzymali informację w formie tabeli dot. wysokości obowiązujących 
stawek podatkowych w pobliskich gminach wg stanu w dniu 8 grudnia 2006r.( zał. nr 4 do 
niniejszego protokołu). Na poprzedniej sesji Skarbnik Gminy poinformowała, że wskaźnik 
wzrostu towarów i usług wynosi 0,9 % .Różnica w podatku od osób fizycznych i osób 
prawnych miedzy rokiem 2006 a zaplanowanym podatkiem  na 2007r jest ok.23 tys. zł. 
Od ostatniej sesji prowadziłem konsultacje dot. tych stawek i spotkałem się z różnymi 
opiniami  w tym temacie . Część  mieszkańców była za tym, aby te stawki sukcesywnie
 w małym stopniu podnosić, część uważa, że stawki te mogłyby pozostać na poziomie roku 
2006, a są też takie głosy, które mówią, że stawki są wysokie i mogły by być obniżone. Od 
radnych to wszystko zależy.
Prywatne moje zdanie jest takie, aby te stawki podatku od nieruchomości małymi krokami 
podnosić.

Skarbnik Gminy Irena Jałowiecka – w zakresie zastosowanej ulgi obniżki dla emerytów 
i rencistów koszty tych ulg w roku 2006 kształtowałyby się w granicach ok. 25 tys.zł.  Jeżeli 
chodzi o zastosowane przez Burmistrza umorzenie za okres od 1 stycznia 2006r. do 
13 grudnia 2006r.to jego kwota wynosi 31.190,10 zł. W rozbiciu na łączne zobowiązanie 
pieniężne – 14.126,30  zł., podatek od nieruchomości 8.178 zł. i podatek od środków 
transportowych – 8.865,80-.

Burmistrz Gminy  – Burmistrz jako organ podatkowy ma prawo zastosować umorzenie 
podatków. W sytuacjach , w jakich czasami znajdują się mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, 
rolnicy dochodzi do takich sytuacji , że nie są w stanie zapłacić należnego Gminie podatku. 
Zwracają się do Burmistrza z prośbą o umorzenie podatku. Burmistrz wykorzystując swoje 
służby merytoryczne, głównie OPS ustala sytuację materialną podatnika umarza, bądź też 
odmawia umorzenia podatku. W nawiązaniu do 50 % ulgi dla emerytów i rencistów jeżeli 
emeryt mający niską emeryturę nie jest w stanie zapłacić, to podatek jest umarzany w całości. 
Z punktu widzenia ludzkiej sprawiedliwości, czy powinno być tak, że emeryt, który ma 
emeryturę 500zł. i 2.500zł. powinien być traktowany tak samo i płacić tylko połowę stawki 
podatkowej. Czy jest to poprawne z punktu widzenia społecznego, że ktoś, kto nie jest 
emerytem i zarabia 600 zł., ma na utrzymaniu dwoje , troje dzieci płaci podatek w 100% ,
 a emeryt mający wysoką emeryturę i potrzeby daleko niższe niż młoda rodzina płaci tylko 
połowę podatku? Nad tym musimy się zastanowić i tu głos należy  do Rady .Osobiście jestem 
przeciwnikiem podnoszenia stawek podatkowych, bo każde obciążenie nie tylko podatkowe 
jest uciążliwe. Nie upieram się przy tym, żeby podatki koniecznie wzrosły. Chciałbym, aby 
radni podejmując decyzję o utrzymaniu podatków na poziomie roku 2006 i zachowaniu ulg 
podatkowych dla wszystkich emerytów bez względu na ich dochody mieli pełną świadomość 
skutków takiej uchwały.
Kilkoro rozmawiających ze mną  ludzi oburzonych bardzo, że podatki się podnosi o 100% jak 
ich dobrze poinformowane osoby informują, dowiadując  się, że ich podatek wzrośnie o 3,50 
zł w skali roku  reagowało śmiechem i kazano mi zaprzestać uprawiania kłamstwa , bo oni 
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słyszeli, że to o 100% mają wzrosnąć podatki. Wg projektu uchwały podatki miałyby 
wzrosnąć o 0,9 % . Jeżeli ktoś płaci np. 500 zł podatku, to jego roczny podatek wzrośnie 
o 3,50 zł. Ten wzrost jest minimalny.

Radny B.Kanas – wnoszę, by podatki w nienaruszonym stanie, takie jakie one są, zostały 
na 2007r. To nie jest duża kwota 25 tys. zł. a oddźwięk społeczny dla nas radnych będzie 
bardzo pozytywny.
Zbulwersowała mnie podjęta  poprzednio przez Radę Miejską uchwała o  umorzenia podatku 
takiej firmy jak STOMADENT. Bardzo proszę na tym przykładzie P.Burmistrzu wyjaśnić, czy 
było takie umorzenie i na jaka kwotę.

Sekretarz Gminy – w tym przypadku była zastosowana przez Radę zmiana do uchwały, 
która zwalnia te podmioty świadczące usługi medyczne, które mają kontrakt NFZ, przez co 
z czynszu zwolniony mógł zostać STOMADENT, który zajmuje nasz lokal komunalny na ul. 
Świerczewskiego .

Burmistrz Gminy – wzięło się to stąd, że po tym jak Rada Miejska poprzedniej kadencji 
nakazała oddanie nieodpłatnie pomieszczeń firmie PRIMED  i nie pobierać czynszu od tej 
firmy, z uwagi na świadczone usługi w ramach NFZ . Z takim samym pismem zwróciła się 
firma STOMADENT, która również leczy zęby z wnioskiem o równe traktowanie. Wówczas 
RM podjęła uchwałę, że zwalnia się  podmioty świadczące usługi medyczne w ramach 
kontraktu z NFZ. 

Radny B.Kanas – chciałem wyjaśnić nieścisłość w wypowiedzi Burmistrza, bo RM podjęła 
taką uchwałę dając możliwość Burmistrzowi 

Burmistrz Gminy – w uchwale chodzi o ulgę

Radny C.Wanat – na poprzedniej sesji też byłem za tym, żeby na 2007r. zamrozić te stawki 
podatków  .Utwierdza mnie ta tabela ukazująca stawki w sąsiednich gminach. Mamy poza 
jedna stawką wyższe niż w tych  dziewięciu  gminach. 

Wiceprzewodniczący RM – patrząc na stawki w sąsiednich gminach widać, że jesteśmy 
w czołówce, ale również widać, że jesteśmy jedyną gminą, która stosuje ulgę dla emerytów 
i rencistów . Z tego co udało mi się dowiedzieć,ulga ta jest stosowana od 1991r. czyli od 14 
lat. Wtedy były emerytury, renty z tzw. „starego portfela” i było to jak najbardziej słuszne. 
Zgadzam się z Burmistrzem, że nie można dzielić w ten sposób, że wszystkim równo to 
znaczy, że jest sprawiedliwie. W naszej Gminie jest większa  część ludzi, których zarobki 
kształtują się ok. 1000 zł., natomiast, żeby mnie nikt źle nie zrozumiał, bo nie mam nic do 
emerytów i rencistów, ale są one bardzo zróżnicowane bo od 500 zł do 2,500 zł. Nie jest to
 w porządku do tych, którzy pracują i mają na utrzymaniu dzieci a muszą płacić podatek bez 
ulgi. Jesteśmy jedyną gminą, która takie ulgi stosuje i chciałbym , aby  w tym temacie się 
radni się wypowiedzieli. Myślałem o wprowadzeniu jakiejś granicy, od której można 
stosować ulgi,  ale wyjaśniono mi, że  zgodne z prawem nie jest to możliwe do zrealizowania.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ryszard Juszczyk – przez ostatnie trzy lata o to 
walczyłem, aby te ulgi były dla ludzi biedniejszych i zgadzam się z P.Burmistrzem 
i P.Jasionem 
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Radny Mieczysław Hończak – odnośnie ulg, to trzeba wspierać tych, co mają najmniej, a ci 
co mają większe dochody-emerytury nie powinni być finansowani przez Gminę, bo ulga jest 
jakąś formą pomocy dla nich.

Wiceprzewodniczący RM – pytanie do radcy pranego – czy można zastosować ulgę w taki 
sposób, że przysługuje ona np. od kwoty nie wyższej niż  800 zł., bo podobno jest to pewna 
dyskryminacja pewnej grupy społecznej  itp.

Radca Prawny – wolałbym, aby najpierw powiedział to ten, który powiedział Panu, że nie 
wolno przedstawiając argumenty, bo trudno tak abstrakcyjnie wygłaszać sądy.

Sekretarz Gminy – uważam, że jest ulga podmiotowa i przedmiotowa w tym przypadku 
i czy to chodziło o dochód podatnika , czy rodziny podatnika , to jest pierwsze pytanie i 
drugie pytanie, co w przypadku, kiedy dochód podatnika w ciągu roku się zmieni a wymiar 
(ulga) dostał na cały rok.

Radca Prawny – kryterium powinno być powszechne i obiektywne, nie może być zmienne 
w skali roku itd.

Sołtys Boguchwałowa- M.Bliźnicki – z tego wykazu wysokość stawek podatku w poz.6 jest 
3,06 zł.a w innych gminach jest „X”, a nie pełny podatek czyli w tych gminach tego podatku 
nie ma.

Przew. RM – już od chwili rozpoczęcia dyskusji na ten temat mówiliśmy, że jesteśmy jedną 
gminą , która ma tego typu wprowadzoną ulgę, inne Gminy tego nie mają w ogóle.

Radny L.Górski – chciałem zwrócić uwagę, że my rozpatrujemy stronę dochodową, 
natomiast nie mówimy o stronie wydatkowej. Emeryci  są w podeszłym wieku a renciści są to 
ludzie schorowani, którzy wydają  pieniądze na leki. Ja też rozmawiam z ludźmi na temat 
wysokości stawek podatku.  Część z nich mówi, że należy nie tylko szukać dochodów
 w podnoszeniu podatków,  ale również w stronie wydatkowej.

Radny B.Kanas – wydaje mi  się, że ja mam dobre rozeznanie jako Przew. Koła Emerytów . 
Spośród 118 emerytów ok.100 osób ma emerytury do 1000 zł. W Gminie Baborów jest duży 
procent ludzi starszych, którym się w tym wieku też coś należy.

Radny Krystian Dolipski – jestem zdziwiony tą dyskusją nt. ulg dla emerytów i rencistów , 
natomiast zastanawia mnie fakt, że w ogóle nie dyskutujemy nt. stawek podatków od 
powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli chcemy kreować 
jakąkolwiek politykę w tym zakresie, żeby ściągnąć tutaj kogokolwiek, do tego ośrodka, który 
nigdy wielkim ośrodkiem  prawdopodobnie nigdy nie będzie, ale każdy, kto tu przyjeżdża 
patrzy na te stawki . Należałoby się zastanowić, czy nie stworzyć jakiegoś czynnika 
motywującego do rozkręcania jakiejś działalności spośród ludzi z zewnątrz. W budżecie 
pieniędzy tych może nam ubędzie,  a może nie, bo patrząc z drugiej strony jeżeli tych 
podmiotów będzie więcej, jeżeli stworzą określoną liczbę miejsc pracy , to udział w  podatku 
dochodowym nam się zwiększy, co rodzi określone skutki w budżecie.

  Wiceprzewodniczący RM – w odniesieniu do przedmówców chciałem powiedzieć, że 
żaden emeryt ani rencista nie jest mi nieprzyjazny ani nic w tym rodzaju. Jednak, jeżeli 
mówimy, że ktoś ma emerytury 700zł to ma  tylko na siebie,  natomiast jeżeli ktoś netto 
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zarobi 1200zł i ma na utrzymaniu żonę i dzieci,  to ile przypada na jednego członka rodziny? 
Nie uwierzę, że nie ma w naszej gminie ludzi dobrze uposażonych, bo są  tacy emeryci i są 
jeszcze w wieku produkcyjnym. Burmistrz ma prawo stosowania umorzeń i w tym roku były 
one na kwotę ok.31 tys .zł, a kwota ulgi zastosowana w stosunku do emerytów i rencistów to 
25 tys.zł. Razem mamy 55 tys.zł. Z OPS również idą środki dla najbiedniejszych, wiec nie 
można powiedzieć, że nam nie zależy na ludziach posiadających bardzo niskie dochody. Nie 
upieram się, zaproponowałem tylko, aby ten temat przedyskutować, bo będzie to miało tyle 
samo zwolenników, co przeciwników. 
Nie jestem za tym, aby podnosić podatki nawet o te 0,9 %  dla spokoju, żeby się nie spełniło 
to, co było opisane przed wyborami „głosując za Wagą głosujesz za podwyżką podatków”

Burmistrz Gminy – w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Krystiana Dolipskiego, że nasze 
podatki są bardzo wysokie i nie przyciągają przedsiębiorców, którzy mogliby stworzyć 
miejsca pracy i podatku od osób fizycznych informuję, że RM w dniu 13 czerwca 2003r. 
podjęła uchwałę, na podstawie której zwalnia się na okres trzech lat z określonej części 
podatku od nieruchomości powierzchni użytkowej budynków przedsiebiorców (…)którzy 
utworzyli nowe miejsca pracy.( uchwała stanowi zał.nr 5 do niniejszego protokołu) 

Radny C.Wanat – czy nie można ustalić granicy, że np. do 1000 zł ulga jest,  a powyżej jej 
nie ma.?

Radca Prawny – kryterium nie jest na tyle obiektywne i generalne,  aby mogło tu być 
zastosowane. Temu służy taki mechanizm, że Burmistrz jako organ podatkowy może 
w uzasadnionych przypadkach zwalniać poszczególne osoby badając ich sytuację materialną. 
Jeżeli chodzi o grupowe zwolnienia jest to nie do przyjęcia.

Radny K.Dolipski – nie miałem takiej informacji, że taka uchwała została uchwalona, to 
mam pytanie ile jest takich podmiotów, które skorzystało z zapisów tej uchwały?

Przew. RM – taką informację uzyska Pan na kolejnej sesji.

Radny B.Kanas – kwota 23 tys.zł w skali budżetu to żadna kwota. Stoimy u progu 
weryfikacji wydatków i myślę, że przy uchwalaniu budżetu wskażę paragrafy na których tę 
kwotę będzie można zaoszczędzić. Na chwilę obecną jest projekt uchwały burmistrza  i mój 
wniosek. Proponuję sprawę przegłosować, ponieważ nic nowego tu już chyba się nie urodzi.

Przew. RM poddał pod głosowanie wniosek radnego B.Kanasa ,  o odrzucenie uchwały w 
sprawie podatku od nieruchomości , czyli w  2007r. będą obowiązywały stawki podatku 
przyjęte na 2006r.
Za w/w wnioskiem opowiedziało się 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało  się -2.

Ad 3.
b) podjecie uchwały zmieniające uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  oraz warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
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Kierownik OPS Urszula Szewczuk – nastąpiła zmiana ustawy o pomocy społecznej 
polegająca na zmianie kryteriów, na podstawie których przyznaje się pomoc i w związku z 
tym nastąpiła konieczność zmiany tej uchwały.

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami ”za ”, przy o głosów „przeciw” i 1  
głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr III-13/06  zmieniające uchwałę w sprawie 
zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania – 
stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
c) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 
sprzedaży

Sekretarz Gminy – jest to uchwała o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży , czyli 
działek pod garaże i w § 2 sprzedaży gruntu pod garażem P.Burmistrza. Zapis w tej uchwale 
był, żeby sprzedać w drodze bezprzetargowej. Stanowisko Wydziału Nadzoru i Kontroli jest 
jednoznaczne, że bezprzetargowo to mogą kupić tylko osóby, które dosłownie są wymienione 
w § 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami . Ten garaż, który P.Burmistrz wybudował nie 
mieści się w tych punktach, brak jest możliwości nabycia go bezprzetargowo, jak również 
brak jest nabycia go w przetargu. Garaż stanowi własność osoby fizycznej, natomiast grunt 
został kiedyś wydzierżawiony i umożliwiono wybudowanie na nim garażu. Jest propozycja 
podjęcia uchwały, ponieważ nadzór wojewódzki niestety zauważył ta sprawę za późno a 
zgodnie z ustawa maja miesiąc czasu na badanie uchwał i ewentualne rozstrzygnięcia 
nadzorcze . Po tym terminie jedyna możliwość tj.skarga do Sądu Administracyjnego. Jednak, 
by sobie wzajemnie nie robić problemów propozycja o  jest uchylenie § 2 tej uchwały. W jaki 
sposób teraz zgodnie z przepisami sprzedać ten grunt możemy dyskutować później.

Radny B.Kanas – Sekretarz powiedział dużo, ale zawile i nie wiem czego konkretnie ta 
uchwała dotyczy. O działkach pod garaże już podejmowaliśmy uchwałę.

Przew. RM – ale w tej samej uchwale był § 2, w którym było, że Rada Miejska wyraża zgodę 
na bezprzetargową  sprzedaż działki . W tej chwili proponuje się niejako uchylenie tylko § 2 
tejże chwały.

Radny B.Kanas – jaki to będzie miało skutek odnośnie tamtej uchwały, która podjęliśmy?

Przew. RM – wykreśli się punkt tej uchwały.

Sekretarz Gminy – Pan radny tylu kadencji i dlatego trochę się dziwię pytaniom.
Przyjęcie tej uchwały oznacza, że ten § znika z tamtej uchwały a pozostałe zapisy pozostają 
bez zmian.

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1  
głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę  nr III-14/06 zmieniająca uchwałę w sprawie 
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – stanowi ona zał. nr 7 do niniejszego  
protokołu.
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Radny B.Kanas – prosiłbym na przyszłość, bo ten projekt dostaliśmy dzisiaj na początku 
obrad,  aby na odwrocie projektu znajdowało się uzasadnienie do tej uchwały. Życzyłbym 
sobie, aby taki projekt mieć razem z materiałami o porządku obrad, bo do tego czasu 
mógłbym pewne sprawy sobie skonfrontować, wyjaśnić. Dzisiaj wstrzymałem się dlatego, bo 
być może wiem  trochę więcej niż wszyscy inni radni, dlatego czekam spokojnie na 
wyjaśnienie tej sprawy.

Ad 3
d)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2007r.

Przew. RM – obowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Zgodnie z tą uchwałą do budżetu Gminy są wpłacane środki finansowe od 
podmiotów gospodarczych za koncesje na  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na 
terenie Gminy. Kwota kształtuje się  w skali roku różnie w zależności ile osób taką koncesję 
chce posiadać. Ta kwota zgodnie z tą ustawą może być wydatkowana  na profilaktykę i 
przeciwdziałanie alkoholizmowi . W związku z tym,   przy Burmistrzu działa komisja ds. 
rozwiązywania problemów alkoholowych, która w tej chwili liczy 4 członków. Ta komisja 
jest zobligowana do przedstawienia  również takiego programu. Programy zazwyczaj nie 
różnią się wiele, czas weryfikuje pewne rzeczy i te środki są wydatkowane ściśle, zgodne z 
tym programem. Są zadania, które komisja realizuje. Są to środki wydatkowane na 
funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, świetlic szkolnych , mogą z nich korzystać 
organizacje z terenu gminy, które w swoich pracach wykażą lub przedstawią programy 
świadczące o tym, że ta profilaktyka jest realizowana. Pieniądze z tych koncesji są znaczone i 
nie mogą  być na  inne cele. Są to środki w budżecie gminy, i na koniec roku przechodzą do 
nadwyżki budżetowej na rok następny,  wówczas nie są niejako znaczone, ale zapis ustawowy 
mówi, że powinny być one też przeniesione dalej na profilaktykę.

Radny B.Kanas – które koła, grupy sportowe z terenu naszej Gminy skorzystały z tego 
funduszu w mijającym roku?

Przew. RM – przekazano mi informacje, że takie dane nie mogą być przekazane na tej sesji, 
postaram się o odpowiedzieć na to pytanie w najbliższym czasie

Radny B.Kanas – informacja jest istotna dla mnie, ja mogę poczekać, jeżeli otrzymam ta 
informację na piśmie.

Radny Jarosław Ronczka – jaki jest skład tej komisji?

Przew. RM – pełnomocnikiem tej komisji jest Władysław Janowicz, oraz pozostali 
członkowie: W.Kacprzak jako funkcjonariusz policji, Urszula Szewczuk – Kierownik OPS w 
Baborowie, oraz Bogumiła Zimińska – pedagog szkolny.

Radny B.Kanas – czy ten skład może być większy?

Przew. RM – może być większy, są Gminy, gdzie składy komisji są nawet 15-osobowe 
Jednak członkiem tej komisji może być osoba mająca odpowiednie przygotowanie .

Radny B.Kanas – tzn, że RM nie może mieć swojego przedstawiciela w tej komisji
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Przew. RM – może , musi tylko ukończyć odpowiedni kurs, który prawdopodobnie będzie 
organizowany w II połowie stycznia przyszłego roku.
Kurs jest opłacany przez Gminę.
Radny L.Górski – czy członkowie pobieraj a dietę, czy wynagrodzenie

Radny W.Hołownia – w otrzymanym projekcie uchwały jest zapis, że jest to wynagrodzenie 
w wysokości 50 zł.

Po dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w uchwałę.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych  15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i  
braku głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr III-15/06 w sprawie” uchwalenia 
gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2007r” –  
która stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
Przew. RM – okres miedzysesyjny nie był zbyt długi .
 -pełniłem dyżur w Urzędzie Miejskim , bo dyżur Przewodniczącego RM jest w poniedziałki 
od 1400  do 1600 .
- prowadziłem konsultacje dotyczące podatku od nieruchomości 
- są wstępne ustalenia, aby na początku 2007r. odbyła się wspólna sesja Rady Powiatu i Rad 
Gminnych w Głubczycach 

Ad 5.
Sprawozdanie Burmistrza zostało przedstawione w formie pisemnej i stanowi zal. nr 9 do 
niniejszego protokołu.

Radny C.Wanat – proszę o rozszerzenie pkt-ów 9,10,11

Burmistrz Gminy – 11 grudnia br. z Dyr.PUP Zbigniewem Lenartowiczem omówione 
zostały sprawy dot. zatrudnienia dotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na rok 2007 
i koniec 2006r.W 2006r. gmina bardzo mocno weszła w program prac społecznie użytecznych 
– 210 osób przez miesiąc miało możliwość skorzystania z tego programu i przepracowania na 
rzecz gminy 10 godzin tygodniowo przez 4 tygodnie. Ustalaliśmy z Dyrektorem, że liczba 
uczestniczących w programie będzie na tym samym poziomie co w 2006r.
Rozmawialiśmy na temat możliwości sfinansowania staży, pracowników interwencyjnych  na 
terenie Gminy Baborów .
- 11 grudnia br. – odbyła się krótka narada w Starostwie Powiatowym , w której uczestniczyli 
:Wójt Gminy Branice i Burmistrzowie Powiatu Głubczyckiego oraz Starosta i Wicestarosta.
Dyskutowaliśmy na tematy dot. remontu, budowy  dróg w roku 2007, szpitala-Społecznej 
Rady Zdrowia, której jestem członkiem, zimowym utrzymaniu dróg : droga do Dobrosławic, 
która od wielu lat nie jest objęta zimowym utrzymaniem , spróbujemy, żeby była tej zimy 
odśnieżana, bo sporo osób korzysta dojeżdżając do pracy w Pawłowiczkach. Dzięki 
rozmowom z Wójtem z Pawłowiczek P.Jerzym Trefonem,  Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 
zadeklarował, że swoją część będzie odśnieżał. Po zakończeniu procedur przetargowych na 
zimowe utrzymanie dróg spotkamy się w Starostwie ponownie i dopracujemy szczegóły.
- 13 grudnia br. – uczestniczyłem w I Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego . Było to typowo spotkanie wyborcze, na którym ustalano władze Związku.
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Ad 6.
Burmistrz Gminy – ze składu Komisji Mieszkaniowej złożyła rezygnację P.Danuta 
Jankowska i jest prawdopodobne, że zrezygnuje w jej pracach P.Marek Tomaszewski.
Proszę o rozważenie, kto z radnych chciałby w Społecznej Komisji Mieszkaniowej pracować 
i pomagać mi w rozwiązywaniu tych bardzo trudnych  problemów związanych z przydziałem 
mieszkań na terenie Gminy, to bardzo proszę złożyć deklarację, bo chciałbym jak najszybciej 
taką komisję powołać, aby mogła pracować dla potrzeb mieszkańców naszej Gminy.
Za udział w jej pracach nikt nie pobiera wynagrodzenia, diety itp.
- w najbliższych dniach kończymy wymianę oświetlenia na terenie całej Gminy Baborów. Nie 
obeszło się bez problemów . Energia-pro, która jest właścicielem sieci, słupów z uwagi na 
fakt, że zapewne po modernizacji ich dochody z tyt. sprzedaży prądu będą niższe wpadła na 
ciekawy pomysł, aby wyrównać sobie straty zażądali od Gminy opłaty za użytkowanie ich 
słupów .Jest to dziwne, bo w kilku gminach, gdzie w ostatnich kilku miesiącach było 
wymieniane oświetlenie, taka opłata nie była ani pobierana ani proponowana. Podejrzewam, 
że Dyrektor naszego rejonu opolskiego postanowił to przećwiczyć na naszej Gminie, jak 
Gmina się zachowa i co z tym zrobi. Motywowane to jest tym, że stare lampy zdemontowane 
ze słupów, które do czasu modernizacji stanowiły ich majątek , który posiadał jakąś wartość 
zostaną przekazane na złom, oddane dla nich. U nich  w księgowości majątek zostanie zdjęty , 
czyli np. wczoraj  wartość księgowa tych lamp była 200 tys.zł., dziś jest warta 0 złotych. 
Motywacja dyrektora jest taka, że firma w tej chwili straciła 200 tyś ze swojego majątku. 
Stanowisko Dyrektora P.Zachary z Opola było takie, że przerywamy modernizację, albo 
podpisujemy porozumienie i wy płacicie albo nie robimy zadania. Do takiej opcji dopuścić 
nie mogłem. Dyskusja zakończyła się tym, że postraszyłem dyrektora telewizją, jeżeli w ciągu 
godziny nie będę miał rozstrzygnięcia, to ściągam wszystkie możliwe media w tej sprawie. 
Pan Dyrektor się ugiął, postanowił dać nam zgodę na dokończenie zadania, które już się 
kończy obiecując powrócić do tematu po tym, jak ukonstytuuje się nowa rada  i coś z tym 
trzeba zrobić. Nasunęło mi się  rozwiązanie, które może odpowiadać Energii-pro i może być 
podstawą do podpisania stosownego porozumienia, które nie będzie generowało kosztów 
wynajmu słupów, natomiast będzie miało skutek po okresie spłaty. Chciałbym zaproponować 
Enargia-pro, że w momencie kiedy Gmina stanie się właścicielem tych lamp , a stanie się to 
w momencie, kiedy gmina zapłaci ostatnią ratę za wykonane zadanie czyli za ok. 5 lat 
przekażemy na majątek  Energii-pro wszystkie te lampy. Proszę o przemyślenie tej sprawy, bo 
być może takie zapewnienie w formie uchwały czy promesy było by jakimś atutem, żeby nie 
płacić czynszu, dzierżawy za ok.850 słupów, a propozycja wyjściowa do negocjacji jest 4 zł 
plus VAT za jeden słup, czyli ok. 5tys.zł miesięcznie. Jest faktem, że słupy są ich majątkiem i 
chyba mają prawo, ale stoją na naszym gruncie i my mamy prawo do dzierżawy gruntu. 
Jednak czy nie prościej będzie przyobiecać im te lampy po okresie spłaty, bo one dalej będą 
świecić nam i oświetlać nasze drogi. Obecnie nie wiem na jakim etapie i z jakimi 
propozycjami Energia-pro wyjdzie jak temat powróci.
- rozmawiałem z Prezesem ZGŚO P.Czesławem Tomalikiem  na temat szkolenia radnych. Jest 
to możliwe do zrealizowania w dniach miedzy 8  a 12 stycznia 2007r.. Jedynym kosztem 
będzie koszt delegacji dla szkolącego.

Radny B.Kanas – martwi mnie to, że padło na Gminę Baborów, zastanawiam się, czy aby
 w ofercie przetargowej nie popełniono jakiegoś błędu, że oni stawiają nam takie warunki, bo 
dlaczego nie zrobili tego w Kietrzu i w innych gminach , gdyby tutaj było wszystko 
w porządku to nie stawiali by nas pod murem. Proszę o wyjaśnienie dlaczego tak się to 
wydarzyło?.Jestem zaniepokojony ta sytuacją.
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Przew. RM – P.Burmistrzu czy jest powód do zaniepokojenia?

Burmistrz Gminy – radny B.Kanas czasami się niepokoi i czasami słusznie.
Specyfikacje do przetargu, projekt  przygotowywała ta sama firma z Opola, co 
przygotowywała dla Izbicka i trzech innych gmin, natomiast w trakcie rozmowy wyszło, że 
Eneriga-pro traci na tym . Dziś płacimy za energię określona kwotę, a 25 % z tego płacimy 
jako koszty eksploatacji. Jeżeli ostatnia faktura była np. na 4 tys.zł., to przy zużyciu o połowę 
mniejszym będzie to 2 tys.zł.  P.Dyrektor Zachara zadeklarował, że zaczyna od Gminy 
Baborów, natomiast z tematem wyjdzie do wszystkich gmin, gdzie to oświetlenie 
energooszczędne zostało zamontowane. Dlaczego wybór padł na Gminę Baborów jako 
pierwszą nie wiem. W dyskusji przewijały się wątki monopolistyczne i być może będziemy 
się bronić w sądzie. Jak będzie nie jestem w stanie powiedzieć.

Radny L.Górski – w rozmowie z P.Dyrektorem użył Pan argumentu podatku od gruntu?

Burmistrz Gminy – trzymam się prawa i ja z takim argumentem na początek wyskakiwać 
nie zamierzam, to trzeba zostawić do negocjacji.

Radny C.Wanat – kilka dni  temu młodzieży dojeżdżającej do szkoły w Baborowie 
rozdawano bilety miesięczne . Rodzice zaczęli panikować, co będzie jak bilet dziecko zgubi 
itd. Proszę o wyjaśnienie. Jaki był powód wprowadzenia tych biletów?

Burmistrz Gminy – jeżeli uczeń zgubi bilet miesięczny to dostanie nowy bilet.
Chodzi o ucywilizowanie i możliwość korzystania z tychże przewozów przez osoby nie 
będące uczniami, jak również o to, by obniżyć koszty przewozu uczniów. Przewoźnik, który 
działa na zasadzie biletów miesięcznych może wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego
 o zwrot części kosztów tych biletów, przez co Gmina będzie mu płaciła mniej, bo za te 
przewozy będzie tez płacił Urząd Marszałkowski.

Radny Franciszek Wierzbicki – na poprzedniej sesji poruszałem sprawę zimowego 
utrzymania ul. Powstańców w kierunku Dzielowa. Czy  już wiadomo, czy będzie odśnieżana 
czy nie?

Burmistrz Gminy – wg mojej wiedzy ul.Powstańców nie będzie objęta zimowym 
utrzymaniem z uwagi na to, że zimowe utrzymanie kosztuje i przychylałbym się do 
stanowiska Starostwa,  aby zapewnić jeden dojazd do wioski, ale dobry. Im mniej wyda się na 
akcję zimową tym więcej wyda się na łatanie dziur na wiosnę itp.

Skarbnik Gminy – w odpowiedzi na pyt. Radnego B. Kanasa poinformowała, że : do chwili 
obecnej  wydatkowano środki na 30 wyjazdów OSP  łącznie  dla 150 strażaków.

Radny W.Hołownia uzupełnił powyższa odpowiedź o bardzo szczegółowe dane  dot. celów 
wyjazdów , kwot itd.(stanowi ona zał. nr 9 do niniejszego protokołu)

Radny L.Górski – dotychczas było tak, że najpierw środki w Powiecie  szły na Głubczyce, 
bo tam jest Powiat, potem  do Kietrza , Branic a na końcu do Baborowa. Konieczny jest 
remont odcinka drogi Raków-Tłustomosty . Głównie chodzi mi o ul. Raciborską, na ostatniej 
sesji poprzedniej kadencji zwróciłem uwagę Staroście na ten temat. . Powinna ona być 
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poprawiona w ramach gwarancji, żebyście Państwo nie przespali, tam było przedawnienie 
roszczeń do trzech lat. Nie wiem, czy ta gwarancja nie została już zaprzepaszczona. Był 
sporządzony protokół i należało tam dokonać napraw. Są to pieniądze podatnika . 
Kiedy będzie nowa nawierzchnia na ul. Krakowskiej,ul. Świerczewskiego , naprawa ul. 
Kościuszki , mieszkańcy ul.Opawskiej wspominali o ścięciu drzew, bo one stwarzają 
zagrożenie. Będę się domagał, aby Starostwo przestało ignorować Gminę Baborów

Przew. RM – drzewa na ul. Opawskiej zostały przycięte w dniu wczorajszym.

Sołtys Boguchwałowi –M.  Bliźnicki – rozpoczęły się wywozy buraków z pól i na odcinku 
300m w Boguchwałowie od drogi wojewódzkiej w kierunku Wojnowic droga jest 
zanieczyszczona i trzeba coś z tym zrobić, bo może dojść do wypadku.

Radny B.Kanas – na ul. Głubczyckiej pod nr 29 jest rozlewisko wody na nowo położonej 
nawierzchni, proszę o zainteresowanie się tematem.
- chciałbym, aby radni otrzymali informację ze Starostwa, która dotyczy poprzedniej kadencji 
i tych 100 tys.zł., które w ostatniej chwili były przeznaczone na remont dziur w drogach . te 
pieniądze poprzednia Rada zdjęła z koszenia poboczy i przekazała na dodatkowe łatanie tych 
dziur . W naszej Gminie z tych pieniędzy nie skorzystał żaden odcinek drogi.
Natomiast w Gminie Kietrz w tym czasie po przetargu położono nowy dywanik asfaltowy . 
Mam podejrzenie, że poprzednia władza chcąc zyskać sobie wyborców, mieszkańców Kietrza 
skierowała całą kwotę w tamtą stronę i wyremontowała kawał drogi kosztem dróg m.in. 
Gminy Baborów.

Wicestarosta Powiatu  Piotr Soczyński  - szkoda, że dopiero po trzech latach, kiedy ta droga 
została wykończona dopływają do mnie niepokojące sygnały, że ta droga jest zrobiona źle, że 
studzienki nie są podniesione, zaasfaltowane zawory wodne. Wicestarostą jestem od trzech 
tygodni i dzisiaj mam pismo,  które wpłynęło ze Starostwa do Przedsiębiorstwa  Robót 
Drogowych i Mostowych, które wykonywało tą drogę. Półtora roku nikt nie reagował, to  Wy 
jesteście na tym terenie radnymi i jeżeli możemy wspólnie pewne rzeczy załatwić to proszę 
dawać mi znać o takich sprawach. Informacje w spr. ul.Raciborskiej dostałem od P.Starosty 
po ostatniej sesji. jeżeli sprawy nie będą zrobione jak należy oddamy sprawę  do sądu. 
Prosiłbym, aby zapytania i prośby były kierowane na piśmie.
Sprawdzę tę zanieczyszczona drogę  i spróbuję spowodować aby została wyczyszczona, ale 
nie leży to w gestii  Starostwa a tego, który ją zanieczyścił.
Utrzymanie zimowe dróg  jest ciężkim tematem , jak przyszedłem do pracy w  Starostwie 
było już po przetargu. Obecnie staramy się wprowadzić  urządzenia monitorujące  dla 
każdego pługa, dzięki czemu będziemy znali jego położenie w danym momencie.

Radny L.Górski – mogę udowodnić, że sprawę ul. Raciborskiej zgłaszałem kilkakrotnie 

Przew. RM – była ta sprawa monitowana w Starostwie, tylko nie zostały podjęte żadne 
działania.

Wicestarosta – jeżeli Państwo macie takie monity, proszę przysłać je do mnie a ja będę 
wyciągał konsekwencje. Dokumenty do PRDiM szły półtora roku temu , więc uważam 
sprawę zawieszoną przez ten czas.

Burmistrz Gminy – temat ul.Raciborskiej był przeze mnie zgłaszany  zarówno 
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w poprzedniej kadencji  jednemu jak i drugiemu wykonawcy i mam zapewnienie P.Bąka, 
który jest generalnym wykonawcą  robót, że kratka tam zostanie wstawiona.
Nowy Zarząd Starostwa sprawuje swoje obowiązki od kilku tygodni, te tematy były zgłaszane 
na poprzedniej sesji dajmy tym ludziom trochę czasu, aby zadziałali.
Sprawa rozlewiska na ul. Głubczyckiej była zgłaszana i mam nadzieję, że będzie załatwiona 
w najbliższych dniach.

Wicestarosta –chciałbym wprowadzić taki obyczaj, że jak będziemy oddawali np. odcinek 
drogi będziemy informować gminę Radni P.Górski i P.Kanas  będziecie przy tym odbiorze.

Radny B.Kanas – zgłaszam do pracy w Komisji Mieszkaniowej radnego L.Górskiego

Radny L.Górski wyraził zgodę .

Wiceprzewodniczący RM – zaproponował kandydaturę radnego B.Kanasa- ja nie mam już 
na to czasu. Myślę, że przydałaby się osoba spoza terenu  miasta.

Burmistrz Gminy -  może być każdy radny, ale mieszkający w mieście jest bliżej problemów 
mieszkaniowych . 

Radny L.Górski – zaproponował kandydaturę radnej Magdaleny Wójcik

Radna M.Wójcik – wyraziła zgodę

Radny B.Kanas – na jednej z sesji, komisji pod Pana nieobecność poprzednia  Pani Skarbnik 
J.Mróz powiedziała mi, że będzie powołana Gminna Komisja, która sprawdzi wszystkie 
mieszkania komunalne, z których do Urzędu napłynęły wnioski, skargi i prośby co w tej 
materii się wydarzyło, a jeżeli nic to chciałbym mieć szerszą informację nt. mieszkań 
komunalnych w mieście. Do mnie zgłasza się wiele ludzi, którzy przedstawiają swój problem 
bywają w tut. Urzędzie i mają żal, pretensje, że nic w temacie się nie wydarzyło. Proszę, aby 
na przyszłą sesję na ten temat mieć szerszą informację od merytorycznego pracownika UM. 
Chodzi o pomoc dla tego pracownika w nadchodzącym uchwalaniu budżetu na przyszły rok. 
Jaka jest relacja płaconych czynszów do tego, co zostało zrobione?

Przew. RM – jeżeli pracownik merytoryczny będzie dysponował taką inwentaryzacją całości 
mieszkań, to na pewno postaram się, aby informacja dotarła do radnych na najbliższej sesji, 
jeśli nie to ewentualnie wypracujemy jakiś termin, gdzie taką inwentaryzację będzie można 
przeprowadzić i taką informację Rada otrzyma. Nie pamiętam momentu, gdzie była mowa
 o takiej komisji. Czy taka inwentaryzacja jest robiona?

Burmistrz Gminy – dla mnie jest to temat nowy, dziś słyszę o tym po raz pierwszy. Zgodnie 
z przepisami roczne przeglądy stanu technicznego budynków są prowadzone . Każdy 
budynek posiada książkę obiektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa, osoba 
uprawniona musi dokonać przeglądu i musi dokonać stosownego wpisu . Przeglądy bieżące są 
raz w roku, przeglądy wieloletnie prowadzone są raz na 5 lat.

Radny K.Dolipski – co z projektami uchwał, które otrzymaliśmy na poprzedniej sesji
 w sprawie podatku od środków transportowych i opłaty od posiadania psów?
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- ile gmina zyska na tym, że wprowadzono bilety miesięczne dla uczniów i czy w związku 
z tym podpisano jakiś aneks do umowy?

Przew. RM – z uwagi na zapisy ustawowe, że te zmiany, o których mówiliśmy na 
poprzedniej sesji będą obowiązywały dopiero od roku 2008 dlatego tez  nie nastąpiła żadna 
zmiana i  nie następują zmiany dotyczące tego typu uchwał. Uchwały obowiązują z 2005r., 
nie nastąpiła w tym temacie żadna zmiana.

Dyr. GZOKiS Bogumiła Czekańska – zgodnie z obowiązującym prawem nie ma 
możliwości robienia zmian bez podpisania aneksu i taki aneks został podpisany. Oszczędności 
są, jakiej wysokości teraz Panu nie odpowiem , bo nie pamiętam, Jest to możliwe w dniu 
jutrzejszym.

Przew. RM – informuję, że na chwilę obecną radni, których członkowie rodzin  prowadzą 
działalność gospodarcza  na terenie Gminy Baborów złożyli już stosowne oświadczenia
 i przypominam, że 24 grudnia upływa termin składania oświadczeń majątkowych. Od tego 
roku wszedł przepis, że jeśli radny w określonym czasie nie złoży stosownego oświadczenia 
majątkowego traci mandat radnego.
- w związku z  pytaniem P.Górskiego dotyczącym wykorzystania urlopu przez Burmistrza 
informuję, że urlop nie został wykorzystany przez Burmistrza i zostanie wypłacony 
ekwiwalent za 33 dni. 

Radny L.Górski – ja się zwróciłem w formie pisemnej i prosiłbym o odpowiedź  również w 
takiej formie z podaniem kwoty.

Przew. RM – taką odpowiedź otrzyma Pan na piśmie.

Radny B.Kanas – czy jest jeszcze szansa, żeby Burmistrz wykorzystał ten urlop chociaż 
częściowo, to zaoszczędzimy parę złotych. 
- starsza Pani zwróciła się do mnie, że nad wejściem do budynku byłej przychodni nie świeci 
żarówka 

Burmistrz Gminy – sprawę przekażę administratorowi budynku P.Wręczyckiemu.

Przew. RM – przepisy mówią o tym, że Burmistrzowi za niewykorzystany urlop przysługuje 
ekwiwalent 

Radca Prawny – sytuacja polega na tym, że stosunek pracy osoby z wyboru wygasa z 
końcem kadencji, i jeśli ktoś nie wykorzystał urlopu z powodu wygaśnięcia stosunku pracy, to 
należy mu się ekwiwalent.

Burmistrz Gminy -  w ciągu ostatnich dwóch lat w Gminie sporo się działo, sporządzało się 
wiele wniosków, zadań inwestycyjnych, remontowych, korzystaliśmy z pieniędzy Unii 
Europejskiej, a do podpisywania wniosków jestem upoważniony tylko ja. W roku 2005 
wypisałem dwa tygodnie urlopu , z czego 6 dni byłem w pracy, bo była taka konieczność, 
w 2006r. wypisałem 12 dni urlopu z czego 5 dni byłem w pracy .Przez 4 lata nie byłem ani 
jednego dnia na chorobowym .Wykorzystywałem urlop na tyle na ile było to możliwe do 
wykorzystania. Nie wykorzystałem również przysługującego mi urlopu szkolnego . Przez trzy 
lata uzupełniałem wykształcenie, studiowałem, w związku z tym, miałem prawo 
wykorzystania 28 dni urlopu szkolnego rocznie. Nie jest to tak, że kombinowałem, aby do 
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końca kadencji dotrzymać jak największą ilość urlopu. Przyczyniło się również do tego, że 
przez 4 lata pracowałem bez wiceburmistrza. Przełożyło się to na  oszczędności dla Gminy, 
bo przeciętne wynagrodzenie wiceburmistrza w okolicznych gminach to kwota 6 tys.zł 
miesięcznie . Przez 4 lata to ok.300 tyś zł.- tyle Gmina nie wydała na wiceburmistrza. Jak 
przekłada się to na kwotę, którą Gmina wypłaci burmistrzowi za niewykorzystany urlop , to 
pojedyncze procenty.

Radny L.Górski – z całym szacunkiem dla ciężkiej pracy Burmistrza wyrażam swoje 
uznanie, ale muszę pochwalić P.Dolipskiego, kiedy był Burmistrzem, że wprowadził 
instytucję burmistrza –radnego – społecznego w osobie P.Hoffmanna , który zastępował 
Burmistrza w czasie jego nieobecności. Myślę o tym, aby taką instytucję P.Burmistrz 
wprowadził i byłoby to rozwiązaniem.

Burmistrz Gminy -  z przepisów wynika wprost, że Burmistrz odpowiada za podejmowane 
przez siebie decyzje nawet majątkiem osobistym. Czy sadzi Pan, że znajdzie się pasjonat, 
który będzie podpisywać dokumenty, odpowiadać za to swoim samochodem, domem itd. 
tylko za to, żeby móc mówić, że jest burmistrzem  społecznym? Jeżeli ktoś odpowiada 
materialnie za podejmowane przez siebie decyzje, to nie można oczekiwać, że będzie 
pracował społecznie, a jeżeli pełni taką funkcję społecznie, to można domniemywać, że jest to 
pewnego rodzaju fikcja.

Radny M.Hończak – czy burmistrz, który był społecznie, to przełożyło się na to, że 
P.Dolipski jako Burmistrz wykorzystał ten urlop, bo chyba też było tak, że urlop był 
niewykorzystany.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. Waldemar Kacprzak o godz. 1600 

zamknął obrady.

Protokółowała: 
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