
Protokół nr IV/07
z sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej w dniu 25 stycznia 2007r.

w sali konferencyjnej UM w Baborowie

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godz. 1200  otworzył sesję i po 
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż w zgodnie z listą obecności w posiedzeniu 
uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Listy obecności radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych  oraz pozostałych 
uczestników sesji stanowią odpowiednio zał. nr 1,2 i3.

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

Radny Bronisław.Kanas – zwracam się z prośbą o zamianę punktów w porządku,  a 
mianowicie realizację   pkt 3 rozpocząć od pkt e, ponieważ na sali są zainteresowani 
mieszkańcy , którzy muszą iść do pracy a chcieli by znać stanowisko Rady  w tej sprawie.

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga  – wnioskuję o pozostawienie kolejności,  uwagi na to, 
że o godz. 13:00 na sesję przyjdą osoby zainteresowane kupnem działek  pod garaże i 
chciałyby uczestniczyć w podejmowaniu tej decyzji.

Przew. RM poddał pod głosowanie wniosek radnego B.Kanasa 

Za wnioskiem głosowało 2 radnych, przeciw -5, wstrzymujących -4

W związku powyższym porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
3. Podjecie uchwał dot.:

a)  budżetu Gminy Baborów na 2007r.
b) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 
składników wynagrodzenia  wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 
sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe  i godziny 
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego  dodatku 
mieszkaniowego  oraz szczegółowe zasady  jego przyznawania

 i wypłacania.
c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. działki na ul. Kolejowej

 w Baborowie)
d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. działek na ul. Wąskiej

 w Baborowie)
e) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. działki na ul. Powstańców

 w Baborowie
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4. Przyjęcie planów pracy : Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,  Komisji 
Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej.

5. Propozycje i dyskusja o zamierzeniach i przyszłości budynku po byłej szkole 
podstawowej przy ul. Krakowskiej 

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
miedzysesyjnym

7. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 
miedzysesyjnym , a w szczególności z wykonania uchwał.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi
9. Zapytania, wolne wnioski

Ad 2
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem 
protokołu z obrad poprzedniej sesji tj. z 14 grudnia 2006r.

Ad 3.
a) podjecie uchwały w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2007r.

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka omówiła autopoprawki do proponowanego budżetu na 
2007r.( stanowią one zał. nr 4  do niniejszego protokołu)
Przytoczyła uchwałę RIO w sprawie  pozytywnej opinii nt. projektu budżetu Gminy Baborów 
na 2007r.( zał. nr 5 do protokołu)

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  przedstawiła wnioski Komisji 
oraz pozytywną opinię Komisji.
Wnioski Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stanowią zał. nr 6 do niniejszego 
protokołu.
Komisja Oświaty i Porządku Publicznego   nie przeprowadzała głosowania nad  projektem 
budżetu.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie wniosła zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
budżetu.

Burmistrz Gminy – wnoszę o odrzucenie w głosowaniu wniosku radnego K. Dolińskiego
 o przesuniecie środków z § utrzymanie dróg i remonty bieżące w części dot. ul. Powstańców 
na remont kanalizacji deszczowej na ul. Powstańców. Środki przeznaczone na bieżące 
utrzymanie dróg gminnych wykorzystano w ubiegłym roku na następujące zadania : zabiegi 
pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego 
urządzeń, naprawa, wymiana konserwacja studzienek kanalizacyjnych, zakup materiałów 
roboczych i budowlanych na roboty modernizacyjne wykonywane wyłącznie przez 
pracowników interwencyjnych, usuwano namuły po opadach w Czerwonkowie, zakupywano 
kruszywo i wynajmowano ładowarkę, równiarkę, transport urobku w wyniku prowadzonych 
prac. Zabranie środków w całości i przeniesienie ich na inne zadanie  zablokuje wykonywanie 
tych prac w roku 2007. Dlatego też wnoszę o odrzucenie w/w wniosku .Ul.Powstańców 
wymaga gruntownego remontu, będzie to remont bardzo kosztowny. Musi on być wykonany, 
ale po uprzednim przygotowaniu  i mam nadzieję przy współfinansowaniu środkami Unii 
Europejskiej. Robienie remontów wyrywkowo prowadzi tylko do tego, że naprawimy , 
udrożnimy jedną studzienkę, bądź nie a załatanie dziur asfaltem być może już nie wystarczy i 
spowoduje to bardzo istotne utrudnienia dla mieszkających przy tej ulicy, podobnie jak 
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niewykonywanie na ul. Powstańców remontów cząstkowych . Wiemy wszyscy, z jednoroczna 
dziura to 1 m2 ,  ale zostawienie tej dziury przez cały rok rozrasta się trzykrotnie, a i tak ją 
załatać trzeba. Dlatego sadzę, że wzorem lat poprzednich remonty cząstkowe powinny być 
robione na wszystkich drogach gminnych, bo pojedyncze dziury utrudniają życie wszystkim 
uczestnikom dróg.
- wnoszę o odrzucenie wniosku  radnego J.Jasiona  tj.zdjęcia z wydatków na administrację 
12,400 zł., które były przeznaczone na zakup niezbędnego doposażenia stanowisk pracy 
w Urzędzie Miejskim z tych samych powodów co poprzedni wniosek. Ta kwota jest kwotą 
dalece nie wystarczającą na przeprowadzenie remontu na tej drodze. W trakcie roku 
budżetowego , jeżeli pojawi się możliwość wprowadzenia tego zadania,  a jeżeli nie w tym 
roku to w przyszłym roku będzie możliwość wprowadzenia tego zadania do budżetu na 
normalnych zasadach. Kwota ta jest niewystarczająca na wykonanie jakiegoś odcinka, 
znaczącego fragmentu remontu.

Radny J.Jasion – byłem autorem powyższego wniosku , jednak argumenty Burmistrza 
przemawiają do mnie. Na pewno ten temat wróci po dokładnych wyliczeniach.

Radny K.Dolipski – argumentacja dot. odrzucenia wniosku kanalizacji deszczowej na ul. 
Powstańców- proszę tego nie traktować jako wyrywkowy remont i nie na zasadzie, że 
udrażniamy jedną studzienkę . Intencją wnioskodawców, którzy poparli ten wniosek jak
 i radnych, którzy uczestniczyli na Komisji Budżetu, było przede wszystkim to, że w jakim 
stanie ta ulica się znajduje . To, że powiemy naszym wyborcom, że trzeba znaleźć źródło 
finansowania w UE i wymaga gruntownego remontu, to wszyscy o tym wiedzą. Pieniądze 
z UE, póki co są pieniędzmi wirtualnymi, jak również niektóre pieniądze przeznaczone na 
inwestycje w tymże budżecie. W związku z powyższym taka argumentacja do mnie osobiście 
nie trafia. Natomiast nie wiem, czy trafi do mieszkańców w sytuacji intensywnego opadu 
deszczu, wtedy kiedy ich zaczyna zalewać woda. Intencją było doprowadzenie do stanu 
używalności kanalizacji deszczowej po to, żeby później sukcesywnie krok po kroku 
realizować gruntowny remont tej ważnej ulicy.

Radny B.Kanas – problem ul. Powstańców i Moniuszki, bo jest to jeden ciąg komunikacyjny 
dla ciężkiego taboru samochodowego nie zrodził się dzisiaj, a ani w tym roku. Żaden pański 
poprzednik nie uporał się z tym tematem . Patrząc na propozycje budżetowe tego roku 
również nie znajduję tam choćby dobrej chęci, żeby coś tam zmienić. Ten rok będzie stracony, 
ponieważ ten budżet, który proponuje nam Pan do zatwierdzenia jest budżetem przetrwania. 
Nie to jest najważniejsze, istotne jest to, że przyszłoroczny budżet też będzie budżetem 
przetrwania, a jeszcze gorsze jest to, że za dwa lata budżet naszej gminy też będzie budżetem 
przetrwania. W ostatnim roku kadencji nastąpi sprężenie i być może znowu kredyty i znowu 
zrobienie czegoś co potrzebne jest dzisiaj. To co Pan proponuje na ul. Powstańców, ja się z 
tym zgadzam, ale tak postępują bogate gminy. My nie mamy na to środków, żeby brać się za 
całość. Moja intencją na poprzednich komisjach również było to, żeby w tym roku 
budżetowym zrobić jakiś, początek, projekt, bo bez tego ani rusz,  nie można sięgać po 
dotację. Mnie to martwi, ja wiem, że jest trudna sytuacja, ale ja zbyt długo czekam aby na ul. 
Powstańców i Moniuszki, by  pieniądze podatników trafiły w formie dobra społecznego. Ja 
mam pismo z 7 marca  2003r. na którym podpisami się mieszkańcy . Miejska kanalizacja 
deszczowa jest niedrożna. Ja interweniowałem w ub,.r i  Pan tam wysłał ludzi z ZUK-u. Oni 
sprawdzili i nie ma tam przepływu, studzienka jest, ale dalej nie ma odpływu, więc woda 
musi wybijać w piwnicy. Piszą w tym piśmie, że ciężki transport samochodowy rozsuwa im 
mury, ankrują swoje domy, żeby się nie rozsypały. Ja czuję się odpowiedzialny za stan tej 
drogi, ponieważ jestem radnym od wielu kadencji, a na mojej ulicy dotychczas nic dobrego 
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się nie wydarzyło. Ja bardzo proszę, abyśmy wspólnymi siłami znaleźli pieniądze na 
wykonanie dokumentacji. Jeżeli zostanie ona zrobiona w 2007r.to ja będę spokojny, bo będę 
wiedział jak będziemy wspólnie kończyć kadencję , że na tej ulicy to zostanie zrobione, 
ponieważ po dwóch latach wygasa ważność tej dokumentacji. Proszę nie traktować mojej 
wypowiedzi jako złośliwości . Staram się reprezentować tych, którzy mnie wybrali. To jest 
ostatni czas, żebyśmy mogli w tej kadencji coś tam zrobić, dlatego dzisiaj to ważny moment . 
Po uchwaleniu budżetu w takiej formie jakiej jest, decyzja zapadnie i będziemy się szarpać za 
rok z takim samym skutkiem. Ja w poprzednich kadencjach apelowałem o weryfikację 
wydatków, często mówiłem o tym, że żyjemy ponad stan w niektórych gałęziach działalności 
w naszej gminie . Ja wiem, że jest to trudne do wykonania , tylko trzeba byłoby zacząć od 
siebie. Obawiam się, że przyjdzie taki moment, że Pan powie „pomóżcie” , bo znaleźliśmy się 
w sytuacji bardzo trudnej . Patrzyłem na prognozy zadłużenia Gminy w tym roku na koniec 
grudnia tj.6 mln zł., a dochody własne gminy wynoszą 6 mln 900 tys.zł.
Na komisjach zgłaszałem pewne pytania i nie uzyskałem odpowiedzi, a to jest ten czas, aby 
na nie odpowiedzieć.

Dyr. GZOKiS Bogumiła Czekańska – chciałam ustosunkować się do wniosku w sprawie 
ryczałtów na samochody prywatne wykorzystywane w celach służbowych. Mam propozycję, 
aby dokonać pewnej korekty . W GZOKiS są trzy ryczałty : mam ja, instruktor ds. sportu
 i instruktor ds. kultury Powiedzmy, że ja i instruktor ds. sportu nie musimy ich mieć, 
natomiast  proszę o pozostawienie ryczałtu instruktorowi ds. kultury P.Szincel, która 4 razy w 
tygodniu przyjeżdża z Rakowa  na próby mażoretek po południu. Proszę o pozostawienie tego 
jednego ryczałtu.

Burmistrz Gminy – ja bardzo się cieszę, jeżeli ktoś pomaga mi patrzeć na wydatki gminy
 i potrzeby mieszkańców. Tych wypowiedzi nie traktuję jako złośliwości. Natomiast 
rokowania, że ten rok będzie stracony, mam nadzieję, że stracony nie będzie, a jeżeli będzie 
jeśli chodzi o pozyskiwanie dotacji,  środków pozabudżetowych, to na pewno nie będzie 
stracony z winy burmistrza, Rady Miejskiej Baborowa czy pracowników. Jak już 
wspominałem,  ciągle nie ma jeszcze podręcznika procedur, nie wiadomo o jakie pieniądze 
i na co będzie można się ubiegać. Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Woj.Opolskiego są  gotowe, jednak nie ma do nich aktów wykonawczych, więc jeszcze nie 
funkcjonują, podobnie jak nasz budżet jest gotowy, ale jest tylko projektem budżetu. 
Mówiłem już nie raz, że ul. Powstańców i ul. Moniuszki będą priorytetem w najbliższych 
latach . Dlatego, że udało nam się w poprzedniej kadencji na drogach zrobić bardzo dużo. 
Mogę z dumą powiedzieć, że nasze drogi gminne są  w bardzo dobrym stanie, oczywiście nie 
są to autostrady, ale stan techniczny, sposób ich łatania, utrzymywania uważam za bardzo 
dobry. Świadczy o tym brak jakichkolwiek skarg na ten temat.
Pozostawienie dziś ul. Powstańców bez remontów cząstkowych spowoduje to, że ten ruch 
dalej będzie po ul.Powstańców się odbywał, tylko będzie czynił większe szkody. Natomiast, 
gdy będą jasne procedury, kierunki podziału środków europejskich będę wnioskował do 
wysokiej rady i znajdę  na to środki w budżecie, aby sporządzić kosztorys, dokumentację 
projektową adekwatną do możliwości. Poprosiłem pracownika o przygotowanie bardzo 
ogólnego kosztorysu szacunkowego , być może niewiele ma wspólnego z kosztorysem 
wykonanym przez fachowca, ale odnosząc się do powierzchni i zadań, które trzeba w tej ulicy 
wykonać jest to kwota ponad 2 mln 400 tys.zł. Bez pomocy z UE wykonanie tych remontów 
będzie niemożliwe, natomiast przy otrzymaniu dotacji ponad 2 mln zł. można pozyskać. Po 
stronie Gminy zostanie 500 tys.zł. Czy to kwota, która w budżecie można znaleźć? Uważam, 
że tak. Te kratki, które były w ubiegłym roku zostaną skontrolowane i przyjrzymy im się 
jeszcze raz. Spróbujemy znaleźć alternatywny sposób odprowadzenia akurat z tej jednej 
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posesji. Przeciwny jestem rozpoczynaniu takiej inwestycji mając kilkanaście tysięcy złotych, 
kiedy potrzeba jest kilka mln zł. To nie ta skala. Kwota  potrzebna  na dokumentacje to 30-40 
tys.zł. Tylko w jakim zakresie prace projektowe mają być przygotowane, zależy od tego, co 
będziemy mogli dofinansować z pieniędzy UE.

Radny B.Kanas – tak przekonywująco Pan powiedział, że trudno odmówić Panu racji, ale na 
ile to będzie realne nie wiadomo, i tu jest to moje zmartwienie, bo w trakcie roku 
budżetowego może się zdarzyć wiele rzeczy, ale nie przypuszczam, żeby były tak świetlane, 
korzystne ku temu,  aby nagle znalazły się pieniądze. Ja wiem, że na zaplanowanych 
inwestycjach można wygospodarować po przetargach kilka, bądź kilkadziesiąt tysięcy.
Chciałbym, aby P.Burmistrz zadeklarował, że właśnie te pieniądze zaoszczędzone na 
przetargach inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok zostaną wykorzystane na 
przygotowanie niezbędnej dokumentacji na ul. Powstańców.

Burmistrz Gminy – ja taką deklarację już  dzisiaj złożyłem, że ul. Moniuszki i Powstańców 
jest dla mnie priorytetem. Podobne trudne decyzje podejmowaliśmy  poprzedniej kadencji, 
a dotyczyły ul. Głubczyckiej tj. wymiany wodociągu, budowy kanalizacji i wtedy 
czarnowidztwo też nie opuszczało wielu radnych i te wizje się nie spełniały.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie  zgłoszone wnioski do 
projektu budżetu :
1. Wniosek o zdjęcie środków  z działu Transport i Łączność  na zadaniu „Bieżące utrzymanie 
dróg gminnych”  w kwocie 18 tys.zł oraz na zadaniu remont dróg gminnych  w części dot. ul. 
Powstańców z przeznaczeniem na modernizację ul.Powstańców w zakresie kanalizacji 
deszczowej

Za wnioskiem głosowało 2 radnych, przeciw -5, wstrzymało się 5

2. Wniosek o zdjęcie  środków z  dziale Gospodarka Komunalna  10 tys. zł.z zadania 
„Modernizacja terenów zielonych w Boguchwałowie” z przeznaczeniem  na modernizację 
terenów zielonych w Czerwonkowie.

 Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw-0, wstrzymało się 1.

3. Wniosek o zdjęcie środków w  dziale Administracja Publiczna –Wydatki majątkowe  -  na 
zakupy niezbędnego doposażenia stanowisk pracy w kwocie 12.400 zł.z przeznaczeniem na 
remont ul. Wiejskiej( od skrzyżowania ul.Piaskowej i ul.Ogrodowej

Za wnioskiem głosowało 3 radnych, przeciw -4, wstrzymało się -5

4.  Wniosek, aby ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych były 
stosowane tylko w Urzędzie Miejskim a nie były w jednostkach organizacyjnych gminy.

Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przeciw -4, wstrzymało się -3

Przew. RM – na poprzedniej sesji były zgłoszone zapytania , i tak:
- pierwsze pyt. Radnego K.Dolipskiego dot. ilości osób, które skorzystały z zwolnień 
podatkowych   z tytułu podjętej uchwały .Z tego tytułu nie było żadnych ulg w 2006r. 
ponieważ nikt o nią nie  występował, obecnie o taką ulgę wystąpił jeden podmiot na naszym 
terenie 
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- jeżeli chodzi o korzystanie z pieniędzy pochodzących z opłat za udzielane zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu, to zainteresowany radny otrzymał odpowiedź na piśmie ( informacja 
stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu)
- dot. aneksu do podpisanej umowy na dowóz młodzieży szkolnej – 
Skarbnik Gminy – do projektu budżetu została założona kwota 251 tys.681 zł. Na to składały 
się dowozy w ciągu 10 miesięcy w szkole w rozbiciu na dowozy dla dzieci 
niepełnosprawnych, dowozy dzieci ze Szczytów oraz dowozy dzieci i młodzieży do naszych 
szkół. Miesięczna kwota została ustalona w wysokości 24 tys.544zł.  Plany do projektu 
budżetu kierownicy mieli złożyć do 15 października 2006r.i takie złożyli na podstawie takich 
informacji jakich mieli. Został potem podpisany aneks i kwoty na dowóz dzieci 
niepełnosprawnych i dzieci ze Szczytów zostają bez zmian, natomiast w związku z tym, że 
aneks został podpisany na rok szkolny w chwili obecnej wydatki na ten cel wynoszą 16 tys.zł. 
na miesiąc. Jak przemnożymy 16 tys.zł. przez 6 miesięcy to mamy kwotę 96 tys.zł. Niestety 
nie wiemy, czy od września  2007r.będzie aneks, czy będzie ten sam Pan dowoził dzieci, czy 
ktoś inny i musieliśmy ustalić wydatki w takiej wysokości jak wstępnie zostały zaplanowane. 
Łączna kwota tych dowozów wyniosłaby 200 tyś 417 zł.
- pytanie odnośnie gminnych mieszkań 
Skarbnik Gminy – w gospodarce mieszkaniowej po stronie dochodowej  z tytułu wpłat 
czynszów za mieszkanie oraz centralne ogrzewanie uzyskano w 2006r.kwote 289 tys.344 zł. 
Po stronie wydatkowej mamy kwotę 397 tys. 928 zł. Szczegółową informacja stanowi zał. nr 
8 do niniejszego protokołu)
Burmistrz Gminy przedstawił informacje nt. stanu gospodarki mieszkaniowej i stanowi ona 
zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

Po wyczerpaniu dyskusji Przew.RM  poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie budżetu 
Gminy Baborów na 2007r.

W wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 12 radnych 10 głosami „za” , przy 1 głosie „przeciw” i 1  

głosie ”wstrzymującym” podjęła uchwałę  nr IV-16/07 w sprawie budżetu Gminy Baborów 
na 2007r. – stanowi ona zł. nr 10 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Gminy złożył głosującym podziękowanie za przyjęcie w/w budżetu Gminy na 
2007r

Radny C.Wanat – droga Tłustomosty – Baborów i Baborów- Dziećmarów – był tam sypany 
piasek w śladowych ilościach, ale było ślisko. Do tej pory zaoszczędziło się , bo zimy nie 
było wiec na piasek powinny znaleźć się środki.

Przew. Zarządu Osiedla Południe – Ryszard Juszczyk – w drodze Raków –Tłustomosty jest 
od dwóch miesięcy duża dziura, dobrze byłoby, gdyby ktoś zareagował w tej sprawie. Druga 
sprawa, to ul. Powstańców,  kiedy będzie  robiona kanalizacja  i nawierzchnia.

Radny K.Dolipski – droga powiatowa Baborów- Dobrosławie. Proszę powiedzieć 
jednoznacznie, czy droga będzie objęta zimowym utrzymaniem, czy też nie. Pytam dlatego, 
że otrzymałem informację od członka Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, że ta 
droga ma być utrzymywana i dlatego nie ma tablicy, że nie  będzie utrzymywana od strony 
Dobrosławic. Również na tej drodze przy zjeździe z pierwszej góry z Baborowa jest przepust, 
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z prawej strony jadąc od Baborowa, gdzie barierka jest wyłamana. W tej  chwili mijając się 
stwarza to duże niebezpieczeństwo. Ta sytuacja trwa już niemal od paru miesięcy .
Także w ciągu tej drogi powiatowej jak i w drodze z Baborowa do Głubczyc ( między 
Sułkowem a Babicami i Babicami a Bernacicami krzaki stwarzają też zagrożenie przy mijaniu 
się, one już sięgają ¼ jezdni.

Radny F.Wierzbicki – powrócę do remontu  drogi powiatowej Baborów- Dzielów. Od 
dwóch lat zwracam się na piśmie do Starostwa w tej sprawie i otrzymałem odpowiedź , że 
droga jest ujęta do realizacji, ale z powodu braku środków nie będzie wykonana, jedynie 
remont cząstkowy. Prosiłbym, aby wziąć pod uwagę monity, które składałem i jeżeli pozwoli 
pogoda wykonać chociaż  naprawę cząstkową tj drogi. Drogą tą dowożone są dzieci do 
szkoły, odbywa się transport ciężki 

Sołtys wsi Boguchwałów – Marian Bliźnicki – pobocza na drodze powiatowej 
Boguchwałów – Wierzbno są zasypane piaskiem i zarośnięte krzakami, co stwarza zagrożenie 
dla kierujących.

Sołtys wsi Szczyty – Aneta Kierek – prosiłabym, aby droga Baborów- Szczyty była 
odśnieżana, bo w ub. roku otrzymałam odpowiedz, że mam wybierać, albo zimą będzie 
odśnieżana, albo wiosną łatana.

Radny B.Kanas – o  drodze Raków –Tłustomosty można mówić, że jest to „aleja śmierci”. 
Kilka tygodni temu zginął tam mieszkaniec Baborowa, może to być każdy z nas. Czy ten 
temat  śmierci człowieka przewinął się i czy to wpłynęło  w jakiś sposób na podjęcie 
konkretnych działań w celu poprawienia bezpieczeństwa na tym odcinku. Ja nie mam 
wielkiego wpływu na to jako radny Rady Miejskiej, ale być może poproszę Przew., aby nasza 
Rada zajęła stanowisko w tej sprawie i wystosowała do Rady Powiatu.
Jeżeli chodzi o drzewa, i ciągle słysząc, że jesionów nie można wyciąć, bo są pod ochroną 
zastanawiałem się dlaczego, jeszcze większe i grubsze jesiony zostały wycięte w Poborszowie 
na trasie do Opola. Może pójść tym torem działania. Zrodziła mi się jeszcze inna myśl i 
proszę podsunąć ja swoim współpracownikom. Jesiony można wyciąć , sprzedać i za te środki 
wyremontować ten odcinek drogi. 

Wicestarosta Powiatu – poprzedni Zarząd Powiatu po przeprowadzeniu przetargu na 
rozstawienie 26 km płotków zapłacił 350 tys.zł. Jest to draństwo i na pewno tej sprawy tak nie 
zostawimy . Przetargi z akcji zimowej będą zweryfikowane i dokumenty zostaną przekazane 
odpowiednim służbom. Jeżeli chodzi o drzewa : chcemy przeprowadzić plan czteroletni 
wycinki drzew  pasie drogowym dróg powiatowych i zagrażają bezpieczeństwu . Jeżeli 
drzewa są przerośnięte i nie osiągają 40 lat trudno jest je wyciąć. Przedstawimy program do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z planem, że będziemy wycinać  drzewa 
i będziemy nasadzali nowe. Ten plan jest już tworzony . Takie plany generalnie składa się do 
września . Drewno z wycinki zostanie wykorzystane do zrobienia np. płotków itp. Jeżeli 
chodzi o fakt utrzymania zimowego dróg , to prosiłbym, aby stworzyła się taka grupa wśród 
radnych, która opracuje protokół np. miesięczny albo z całej akcji zima . W protokole 
napiszcie Państwo, że np. pługi jeżdżą zbyt rzadko, nie sypią piasku itd. Wówczas zostaną 
wyciągnięte konsekwencje. Jeżeli usługa jest źle wykonana, to za taką usługę się po prostu 
nie płaci. Jeżeli chodzi o odśnieżanie pewnych odcinków dróg, to ja to sprawdzę , czy drogi, 
które nie są objęte zimowym odśnieżaniem nie mogą być przynajmniej w określonych dniach 
albo w momencie, kiedy śniegu nie ma aż tak wiele odśnieżone. Jutro sprawdzę tę barierkę na 
drodze do Dobrosławic. Jeżeli chodzi o cały plan modernizacji dróg na 2007r. to: do 15 lutego 
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chcemy zebrać materiał o potrzebach na wszystkich drogach z całego powiatu i na przełomie 
marca zostaną wybrane priorytety. 
Tych pieniędzy nie będzie aż tak wiele. Zeszłoroczny budżet na drogi wynosił 4 mln 600 tys. 
zł. i był posiłkowany obligacjami, które Starostwo wypuściło. W tym roku budżet wynosi 2 
mln 600 tys.zł. Jeżeli „akcja zima „ w ubiegłym roku kosztowała 1 mln 800 tys.zł. a w tym 
roku przeznaczono nam 2mln 600 tys.zł. to w przyszłym roku mam nadzieję kiedy się 
spotkamy, że w miesiącu marcu i akcją zimową  będę ja kierował to uważam, z tą kwotę 
można zmniejszyć o połowę. 

Ad 3
d) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. działek 
na ul. Wąskiej druk 18/07)

Przew. RM – z uwagi na zapytanie jakie padło na Komisji Oświaty dot. zapisów w planie 
zagospodarowania przestrzennego przytaczam treść § 12 uchwały, gdzie jest mowa o tym, że 
na tym terenie mogą znajdować  się  m.in.budynki gospodarcze w tym garaże ( zał. nr 11    do 
niniejszego protokołu)

Radny B.Kanas – przytoczony zapis rozjaśnia sprawę. Na ostatniej sesji poprzedniej 
kadencji Burmistrz przedstawił Radzie  uchwałę w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży 
części działek  pod garaże. Ja byłem jedynym radnym, który popierał Burmistrza i 
przekonywałem innych żeby te działki sprzedać. Z chwilą pojawienia się protestów dwóch 
rodzin moje wątpliwości zaczęły się pogłębiać. Przedstawiano mi obraz, że te blaszaki  będą 
szpeciły otoczenie, wizerunek, a przyjeżdżają tam ludzie obcy , bo odbywają się zawody 
sportowe itd. Oczami wyobraźni widzę te blaszane garaże za 10 lat, bo takie są w dużych 
miastach. To mnie trochę zniechęciło do podjęcia takiej decyzji i miałem wątpliwości, czy ja 
wtedy słusznie głosowałem za tym, aby te działki sprzedać. Rozmawiałem z ludźmi i zdania 
mieszkańców są podzielone. Szukając rozwiązania, a patrząc na murowane garaże na ul. 
Wiejskiej pomyślałem, że dzisiaj zgłoszę propozycję, aby z drugiej strony tych garaży 
również wytyczyć działki do sprzedaży. Do ostatniej chwili nie znałem zapisu, że garaże 
mogą  na ul. Waskiej być . Kilka lat temu z obecnym Burmistrzem staraliśmy się w tym 
miejscu zrobić równą płytę do koszykówki dla naszej młodzieży, która gra na parkingu , 
chociaż nie jest to chyba dozwolone, gdzie jest parking miejski. Przyszło  mi na myśl, że 
byłby tam piękny kort do tenisa ziemnego, którego w Baborowie nie ma. Widziałbym tam 
również mini  lodowisko zimą , rynnę do łyżworolek , bo wydawało mi się, że ten teren 
przeznaczony jest wyłącznie do rekreacji i sportu, ale uchwała Rady Miejskiej, którą 
przytoczył Przew. W.Kacprzak jest uchwałą podjęta przeze mnie, nie wiem jak głosowałem 
pewnie „za” że tam mogą być garaże . Także dzisiaj jestem tak skołowany, że nie wiem jak 
zagłosować.

P.Czesław Domaradzki – reprezentant mieszkańców zainteresowanych zakupem działki – w 
odniesieniu do powyższej wypowiedzi  mogę powiedzieć, że sprawa kortu tenisowego ciągnie 
się już chyba od 15 lat, cały czas są takie propozycje, żeby kort tam był i do dzisiejszego dnia 
jego nie ma i prawdopodobnie długo jeszcze nie będzie. Odnośnie zamontowanego kosza na 
parkingu  - nie jest to zabronione , mieszkam tam i najwięcej mogę powiedzieć o 
uciążliwości, ale nie skarżę się na to, coś ta młodzież musi ze sobą robić. Czy te garaże mają 
być blaszane, czy murowane? Trudno, żeby na 25- 28 m2  postawić garaż murowany, nie 
wiem jakby to technicznie miało wyglądać. Odnośnie wyglądu garaży po przetargu w jednej 
firmie zostaną zamówione te garaże, aby miały jednakowy wygląd, aby nie szpeciły terenu. 
Jak one będą wyglądać za 15 lat to będzie zależało od ich właścicieli. 
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Nie można przewidzieć, co będzie za 10-20 lat. Jeżeli chodzi o protest dwóch rodzin, to ich 
budynki mieszkalne położone są po lewej stronie, a garaże mają być po stronie prawej. W jaki 
sposób miało by tym rodzinom przeszkadzać, to nie mam pojęcia. Był argument, że 
samochody będą zanieczyszczać środowisko itd. Na parkingu na Rynku przewijają się setki 
samochodów i tam mieszkańcy mieszkają bliżej niż tutaj. Niestety, takie mamy warunki i 
musimy się do nich dostosować. Na dzień dzisiejszy nikt w tych garażach niewiadomo jakich 
napraw wykonywać nie będzie, bo nie będzie w nim warunków. Ten garaż będzie po to, aby 
to auto schować .
W imieniu własnym i tych osób które złożyły podania o zakup działek zwracam się z prośbą 
do Radnych o poparcie naszych wniosków.

Przewodniczący W.Kacprzak poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania

 Rada Miejska  w obecności 12 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 głosach 
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr  IV-17/07 w sprawie 
„ przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – stanowi ona zał. nr 12 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3
b) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i 
szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 
innych składników wynagrodzenia  wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 
sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe  i godziny doraźnych 
zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego  dodatku mieszkaniowego  oraz 
szczegółowe zasady  jego przyznawania i wypłacania

Sekretarz Gminy Wiesław Kozyra – co roku Rada będzie musiała przyjąć Regulamin 
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia  wynikających ze stosunku pracy, 
szczegółowy  sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe  i godziny 
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego  dodatku mieszkaniowego  oraz 
szczegółowe zasady  jego przyznawania i wypłacania - wynika to z treści art.30 ust.6.
Omówił projekt uchwały i przytoczył treść opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego ( zał. nr 
13 do niniejszego protokołu).ZNP zaopiniowało negatywnie § 8 pkt 2 , chodzi o dodatek 
motywacyjny, który wg regulaminu przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące 
i nie dłuższy niż 6 miesięcy a przez okres wakacji nie przysługuje oraz § 13 pkt 3 regulaminu 
tam, gdzie są dodatki funkcyjne, głównie chodzi o dodatek za wychowawstwo.

Radny C.Wanat – Prezes Oddziału Zarządu ZNP w Baborowie – odnośnie dodatku 
motywacyjnego uzyskałem wyjaśnienie u Sekretarza i jest w porządku, natomiast wątpliwości 
zostały opisane , bo nie było jasnego zapisu w regulaminie w tej sprawie.
Dodatek za wychowawstwo klasy – napisaliśmy ogólnie o tym, co się dzieje w polskich 
szkołach . W naszej szkole nie ma takich drastycznych przypadków, ale też nie określiliśmy w 
opinii sumy tego  ewentualnego wzrostu dodatku za wychowawstwo. Wzięło się to stąd, że na 
zjeździe oddziałów ZNP w Opolu, każdy z prezesów przedstawiał sprawozdanie ze swojej 
gminy. Wynikało z nich, że w  większości szkół w województwie niezależnie od wielkości 
szkoły  dodatek wynosił od 40-50 zł. Były nawet placówki, gdzie było to 70-80 zł., ale były to 
szkoły duże i średnie. Dla przykładu w szkołach  w Głubczycach dodatek za wychowawstwo 
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wynosi  40 zł, Pawłowiczki -53 zł. Mielibyśmy prośbę, aby te regulaminy były uchwalane 
wtedy, kiedy powstaje  projekt budżetu tj. w październiku, listopadzie, bo będąc w Opolu 
byłem jednym z niewielu, który nie miałem nic przygotowanego , miałem stary regulamin.

Radny K.Dolipski – skoro wiemy jak jest liczona średnia wakacyjna, czy konieczny jest 
zapis w regulaminie za zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, wg mnie nie jest potrzebny.

Radny B.Kanas – kilka uchwał Rady Miejskiej zostało uchylonych przez Wojewodę tylko 
dlatego, że nasz zapis wynikał z zapisu ustawy, która regulowała tą sprawę. W związku z tym, 
kierując się takim tokiem myślenia uważam, ze jeżeli jedno wynika z drugiego nie powinno 
być zapisane i dlatego  zgłaszam wniosek o wykreślenie w § 8 pkt 2 zdania drugiego o treści 
”dodatek motywacyjny przysługuje tylko  za miesiące, w których odbywają się zajęcia 
dydaktyczne”

Za wnioskiem opowiedziało się 7 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -3.

Radny M.Hończak – wnioskuję o obniżenie wysokości nauczycielskiego  dodatku 
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela w 
sposób następujący:

1) dla jednej osoby – 5 zł
2) dla 2 osób – 10 zł
3) dla 3 osób – 15 zł
4) dla 4 i więcej osób -  20 zł.
 Sondowaliśmy jaka wysokość dodatku mieszkaniowego obowiązuje w innych gminach i 
w większości jest on o wiele niższy niż w Gminie Baborów (Podano kwoty w Gminie 
Pawłowiczki, Pietrowice Wielkie, Reńska Wieś)

Radny C.Wanat – padły przykłady w czterech Gminach, gdybym wiedział to 
przygotowałbym dane, gdzie ten dodatek jest wyższy.

Przew. RM – uwaga jest nie na miejscu, bo wiedział Pan o tym, że będzie rozmowa o tym 
regulaminie.

Radny B.Kanas – wg mnie tego dodatku nie powinno być w ogóle. Wniosek uważam za 
zasadny i słuszny . Powinniśmy to minimalizować.

Radny C.Wanat – na swoim przykładzie mogę powiedzieć tak : mieszkam na wsi, mam 4-
osobową rodzinę i dodatek 70 zł. Koszty mieszkania na wsi, jakie są wiadomo. Np. do tej 
pory płaciliśmy ryczałt za ścieki, miesięcznie średnio za 10 m3 wynosiło to ok.25 zł., obecnie 
za 1 m3  będziemy płacić 14 zł. Różnica bardzo duża. Część nauczycieli mieszka na wsi, która 
dojeżdża. Mieszkając na wsi dojeżdża się wszędzie .Koszty życia są niższe w mieście, na wsi 
są o wiele droższe. Jak ten wniosek przejdzie będę zmuszony zgłosić wniosek o 
podwyższenie kwoty za wychowawstwo.

Radny K.Dolipski – jakie to rodzi skutki finansowe, jakie to są wydatki w tej chwili

Skarbnik Gminy – ok. 53 tys zł. na bazie złożonych wniosków

Sekretarz Gminy – w 2006 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 54,180 zł.
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Radny M.Hończak- chciałem odpowiedzieć P.Wanatowi, bo roztoczyła się taka wizja, że 
nauczyciel będzie pokrzywdzony . Wiadomo, że są to trudne decyzje . Społeczeństwo 
Baborowa nie składa się z samych nauczycieli i społeczeństwo dojeżdża do pracy w 
Raciborzu też ponosi koszty i tez płaci za ścieki itd.

Radny C.Wanat – ja nie mówiłem o dojeździe do pracy

Radny M.Hończak – ale ogólnie,  ma takie same wydatki jak mieszkaniec wsi. Nie ma 
żadnej dotacji ani pomocy, musi sam sobie radzić.

Sekretarz Gminy – dodatek mieszkaniowy musi być i niejako rekompensuje brak 
mieszkania, które kiedyś Państwo musiało niejako nieodpłatnie takiemu nauczycielowi dać, 
później to zmodyfikowano i wprowadzono dodatki rekompensujące tzw. Dodatki 
mieszkaniowe. Rada ma dowolność w ustalaniu kwoty dodatku mieszkaniowego.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego M.Hończaka
Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw-4 , wstrzymało się -3

W związku z powyższym Przew. RM poddał pod głosowanie w/projekt uchwały.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i  
0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IV-18/07 w sprawie „ustalenia 
Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki  przyznawania  
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy  
oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia  wynikających ze 
stosunku pracy, szczegółowy  sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego  oraz szczegółowe zasady  jego przyznawania i wypłacania – 
stanowi ona zał. nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad 3
c) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( dot. działki 
na ul. Kolejowej)

Burmistrz Gminy – jest to część działki, która stanowi część drogi dojazdowej do posesji 
P.Pohla, do nowo wybudowanego budynku. 

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

 Rada Miejska w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „ przeciw” 
i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IV-19/07 w sprawie” Przeznaczenia  
nieruchomości do sprzedaży”– stanowi ona zał. nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad 3
d) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. działki 
na ul. Powstańców)

Burmistrz Gminy – jest to działka położona między ul. Powstańców a ul. Moniuszki. Jest to 
działka o pow. 15 a  z droga dojazdowa, dlatego może być obiektem zainteresowania więcej 
niż jednego zainteresowanego, dlatego też sprzedaż odbędzie się w trybie przetargowym.
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Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwaly
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 11 radnych  - 11 głosami „za’, przy 0 głosach 
„przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IV-20/07 w sprawie 
„Przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży”- która stanowi zał. nr 16 do niniejszego 
protokołu

Ad 4.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Magdalena Wójcik przedstawiła 
plan pracy komisji na 2007r.

Radny B.Kanas –zawnioskował, aby do planu Komisji Budżetu wprowadzić punkt 
„Informacja Burmistrza o przetargach i realizowanych zadaniach na terenie Gminy 
Baborów”, Taka informacja przedstawiana byłaby raz na kwartał a pierwsza w kwietniu br.

Rada Miejska jednogłośnie ( za-11) przyjęła w/w plan pracy i stanowi on zał. nr 17 do 
niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  Jadwiga 
Kowalczykowska  przedstawiła plan pracy Komisji na 2007r.

Rada Miejska jednogłośnie ( za-11) przyjęła w/w plan pracy i stanowi on zał. nr 18 do 
niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Hończak  przedstawił plan pracy Komisji 
na 2007r.

Rada Miejska jednogłośnie ( za-11) przyjęła w/w plan pracy i stanowi on zał. nr 19

 Ad 5.
Przew. RM – z uwagi na to, że na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego padł wniosek, 
aby Rada Miejska zajęła się problemem budynku po byłej szkole na ul. Krakowskiej, dlatego 
też pozwoliłem sobie wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad taki punkt i otwieram 
dyskusję w tym temacie.
Chciałem poinformować Państwa, że z Wiceprzewodniczącym RM przeprowadziliśmy 
rozmowy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach dot. ewentualnego wykorzystania tego 
budynku przy realizacji zadań Starostwa. Na dzień dzisiejszy nie dysponują, oni nie mają 
pomysłu na to, aby ten budynek był wykorzystany przez Starostwo czy na DPS czy tez inny 
tego typu obiekt. Otwierając dyskusję proszę o rozsądne i merytoryczne  podejście co do 
przyszłości tego budynku. Może Państwo dysponujecie pomysłami, które będzie potem 
można wcielić w życie i realizować.

Wiceprzewodniczący RM J.Jasion – myśleliśmy o DPS, ale Starosta nam odradza pójście w 
tym kierunku, ponieważ wymagania  przy uruchomieniu takiego ośrodka są bardzo wysokie. 
Podpowiedziano nam, że można byłoby się skontaktować z Wydziałem Emigracji przy UW
 w Opolu i wystąpić z propozycją ściągnięcia do Baborowa dwóch rodzin z Kazachstanu i na 
to można by pozyskać środki w kwocie 400 tyś zł., zakładając, że w tym budynku byłyby te 
mieszkania dla tych rodzin.
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 Przy tej okazji można byłoby poczynić prace remontowe i przygotować budynek pod 
przyszłe mieszkania, które w przyszłości można byłoby sprzedać. Jako przykład dano nam 
budynek po przedszkolu w Dzierżysławiu.

Przew. RM – po tym prowadziłem rozmowy i informacja była tego typu, że  środki te muszą 
być dokładnie wykorzystane na ten cel. Można robić inwestycje np.  dachowe itd. , ale należy 
pamiętać, że środki przyznane są na pełne wyposażenie tych mieszkań dla tych rodzin, tym 
rodzinom należy znaleźć pracę, zapewnić im pewien komfort, który zostanie obwarowany w 
umowie, która zostanie zawarta między gminą a Urzędem Wojewódzkim. Z uwagi na to, że 
był to krótki okres czasu udało się znaleźć powyższe propozycje.

Radny B.Kanas – nie neguję przedstawionej koncepcji . Taki potężny budynek wymaga 
kilku dróg finansowania, żeby się z tym uporać. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że 
jedynym skutecznym działaniem możliwym do przeprowadzenia jest pomoc materialna 
absolwentów tej szkoły. Widzę to tak : powstaje komitet organizacyjny, zaprasza się 
absolwentów tej szkoły, głównie mieszkających za granicą , oni jakiś tam sentyment w sercu 
mają do tego budynku, miasta . Być może jak będzie dużo chętnych do pomocy to te koszty 
rozłożą się wśród absolwentów. Dysponując jakimś kapitałem można przygotowywać 
programy, żeby skorzystać z funduszy unijnych . Słuchając waszej wypowiedzi nasunęły mi 
się takie cztery widzenia, co tam mogłoby być: można to nazwać „Dom absolwenta” w jednej 
części, w drugiej części muzeum pomocy dydaktycznych , mogłyby się znaleźć mieszkania 
dla osób z Kazachstanu i pokoje hotelowe  dla gości z zagranicy, dom dziennego pobytu dla 
ludzi starszych, samotnych. Te propozycje sprawią, że ten budynek by ożył i tętnił życiem, ale 
również są zaczątkiem do pozyskiwania na ten cel pieniędzy. Żeby je osiągnąć trzeba zacząć 
od prywatnej kieszeni absolwenta, który chce, żeby ten budynek ożył, który chce raz na jakiś 
czas tam przyjechać, spotkać się ze znajomymi z ławki szkolnej, nauczycielami itd. Inaczej 
nie widzę tego i żebyście nie wiadomo gdzie próbowali i szukali to będziemy dreptać w 
miejscu.

Dyr. GZOKiS – mam propozycję,  aby radni Rady Miejskiej z bliska zobaczyli stan 
techniczny tego budynku. Jest to budynek w stanie całkowitego rozpadu. Tam były stropy 
drewniane itd. Wizji możemy mieć mnóstwo, ale obecny stan techniczny budynku nie wiem 
do czego go kwalifikuje. Najpierw musiałaby być wykonana ekspertyza od strony 
budowlanej, a dopiero później możemy mówić o jakichkolwiek planach.

P.R.Juszczyk – zgadzam się z P.Dyrektor GZOKiS. Remont może przewyższyć koszt 
budowy nowego budynku, tym bardziej, że nie ma żadnego celu . Najlepiej byłoby go 
wyburzyć, chyba, że jest pod ochroną konserwatorską.

Burmistrz Gminy – uważam, że należy prowadzić rozmowy w kierunku  zmierzającym do 
sprzedaży budynku. Znaleźć kogoś, kto ma wizję, cel przeprowadzenia tego remontu i ma na 
to pieniądze. Koszty remontu tego budynku są ogromne. Są tylko  ściany zewnętrzne i 
niektóre dobre ze ścian wewnętrznych. Chociaż propozycje są ciekawe, zrealizowanie ich 
graniczy z cudem.

Radny J.Jasion – czy ten budynek na chwilę obecną jest zinwentaryzowany?

Burmistrz Gminy – nie jest zinwentaryzowany, ponieważ wykonanie takiej inwentaryzacji 
to koszt kilku tysięcy złotych. Nie mając pomysłu szkoda tych pieniędzy.
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Radny J.Jasion – czy pracownik UM  zajmujący się budownictwem nie może jej wykonać?

Burmistrz Gminy – nie ma stosownych uprawnień, w ramach swoich obowiązków 
służbowych ma naprawdę bardzo dużo pracy  przy inwestycjach i budowach, które muszą być 
wykonane . Jest ich na tyle dużo, że i tak zdarza się prosić innego rzeczoznawcę aby 
P.Nasieniaka wspomóc.

Bronisław Kanas  – moje propozycje zmierzały ku temu, aby wziąć się za to  bez bez 
wspomagania budżetu gminy, przynajmniej na początek.

Przew. RM – czy na naszej stronie internetowej znajduje się ten budynek i czy jest tam jakieś 
odniesienie, co do zamiarów czy możliwości wykorzystania tego budynku?

Burmistrz Gminy – sprawdzę, kiedyś był. Wysyłaliśmy ofertę nie tylko tego budynku do 
Agencji Rozwoju Opolszczyzny . Ona prawdopodobnie przestała funkcjonować, ale nie 
wykluczone, że ma jakiegoś spadkobiercę prawnego. Być może ktoś przejął tę witrynę. Nie 
mniej jednak zadbam o to, żeby było to rozpowszechnione.

Ad 6.
Przew. RM -  reprezentowałem  Radę na spotkaniach okolicznościowych , uczestniczyłem w 
Powiatowym Zjeździe OSP w Głubczycach ( spotkanie sprawozdawczo-wyborcze), pełniłem 
dyżury w UM. Udało się załatwić jedną sprawę mieszkańca, chociaż zadanie nie należało do 
Przew. RM , bo była to prywatna sprawa, ale udało się połączyć obowiązki Przew. i 
obowiązki zawodowe, w związku z tym mieszkaniec odszedł zadowolony i problem po części 
rozwiązany.

Ad 7.
Sprawozdanie Burmistrza zostało przekazane w formie pisemnej i stanowi zał. nr 20 do 
niniejszego protokołu.

Radny C.Wanat – proszę o szerszą informację do pkt.3,5,8,14 i 16.

Burmistrz Gminy – 20 grudnia 2006r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy SPZOZ 
w Głubczycach. Zgodziłem się zostać członkiem tej Rady. Omawiano  tam aspekty związane 
ze szpitalem, jego funkcjonowaniem , możliwościami, zmianami w Zarządzie, ponieważ 
P.Majcher przestał być jego dyrektorem ,  dyrektorem jest P.Lejczak. Nie podjęto żadnych 
wiążących decyzji. 
- 5 stycznia byłem w UM Woj.Opolskiego aby złożyć dwa wnioski do konkursu na najlepiej 
zorganizowany program współpracy międzynarodowej . Jeden z wniosków dotyczył 
sprawozdania i opisu realizacji programu „Razem w Europie”, drugi wniosek przygotowany 
przez GZOKiS dot. programu mażoretek.

Radny C.Wanat – jakie nagrody konkurs przewiduje?

Burmistrz Gminy – nie odpowiem, bo nie przygotowałem się na to pytanie
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- 9 stycznia 2007r. wziąłem udział w Walnym Zebraniu w LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi – 
jest to grupa, która powstała, aby realizować program Lider Plus. Rada poprzedniej kadencji 
podjęła uchwałę, aby Gmina została członkiem tego stowarzyszenia i zaangażowała się w 
jego pracę. Program został stworzony po to, aby umożliwić gminom aplikowanie i łatwiejszy 
dostęp do środków Unii Europejskiej, ponieważ jeżeli uda się zrealizować wszystkie 
założenia tej lokalnej grupy działania, to po pełnym ukonstytuowaniu będzie mogła 
wnioskować o grant globalny, który potem będzie przez LGD rozdzielany w formie grantów 
dla poszczególnych stowarzyszeń.
Na początku lutego jadę do Opola na spotkanie z członkiem Zarządu Województwa 
P.Ryszardem Wilczyńskim , który jest niejako  inicjatorem LGD.
- 15 stycznia 2007r. – kilku wiodących na rynku polskim i europejskim przedstawicieli firm, 
które specjalizują się w remontach i budowach dróg zorganizowało sympozjum, żeby 
przedstawić samorządowcom możliwości techniczne budowy dróg lokalnych , transportu 
rolnego . Przedstawione technologie są analizowane przez pracowników UM i być może 
którąś z naszych wiejskich dróg spróbujemy wykonać. Chodzi o zastosowanie polimerów, 
niczego się z drogi nie wywozi, przywozi, miesza się to co jest z jakimś środkiem itd. i robi 
się  utwardzona droga.

- 18 stycznia 2007- uczestniczyłem w walnym zebraniu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza 
Górnej Odry  w Raciborzu . Gmina Baborów jest członkiem tego stowarzyszenia . Dzięki 
temu stowarzyszeniu i przez jego struktury pozyskaliśmy sporo pieniędzy UE na tzw. projekty 
miękkie tj. na program „Razem w Europie” , programy mażoretokowe, programy 
promocyjne. W tej chwili też mamy, bo złożyliśmy dwa wnioski do tego stowarzyszenia 
Euroregion Silesia . Oba wnioski się zakwalifikowały . Jeden wniosek na promocję Gminy na 
wartość 30 tys.zł., drugi wniosek na pogranicze sportowe ok. 20 tys.zł. Te wnioski SA 
zatwierdzone do realizacji.

Radny C.Wanat – na czym miałby polegać program  dot. pogranicza sportowego?

Burmistrz Gminy – nie znam szczegółów . Przygotowującym był GZOKIS
Dyr. GZOKiS – jak będzie zakwalifikowany to wówczas będziemy rozmawiać, bo jeszcze nie 
mamy oficjalnej informacji .

Burmistrz Gminy- mam informację, że wnioski zostały zakwalifikowane, nie mamy 
podpisanych umów.
Było to spotkanie sprawozdawco wyborcze . Nowym prezesem został Prezydent Raciborza 
P.Mirosław  Lenk . W Zarządzie znalazł się Burmistrz Kietrza P.Matela 

Radny K.Dolipski – chciałbym złożyć wniosek, żeby zmienić formułę sprawozdania 
P.Burmistrza , wtedy unikniemy pytań szczegółowych, bo mnie osobiście wyciąg z 
kalendarza P.Burmistrza nie interesuje. Mnie interesuje, co z tych spotkań wynikło. Bo to, że 
był tam w Sułkowie, Boguchwałowie , czy gdziekolwiek indziej to był. To należy do jego 
obowiązków. Niech to przedstawia, albo ustnie i wtedy wyjaśni nam się szereg spraw, albo w 
formie pisemnej.

Burmistrz Gminy – ta forma przedstawiania sprawozdania z pracy Burmistrza w okresie 
miedzy sesyjnym funkcjonowała przez cała poprzednią kadencję i nikt nie usterkował tej 
formy . Jeżeli ktoś jest zainteresowany sportem, to zapyta o to np. co Burmistrz robił na 
otwarciu Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Badmintonie , ktoś, kto interesuje się 
współpracą międzynarodowa zapyta o stowarzyszenie itd. Natomiast jeżeli ktokolwiek z 
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Pastwa nie jest taką formą zainteresowany, to nie musi jej po prostu czytać. Jedno jest pewne, 
że nie będę przygotowywał książeczek jakie były w kadencji 1998-2002, bo po pierwsze nie 
mam na to czasu, a po drugie nie zamierzam zlecać tego Sekretarzowi, bo jest wystarczająco 
obciążony i nie będę zlecał pisania wypracowań  moim pracownikom na poszczególne 
tematy, bo jest to niczym nie uzasadnione. Ktoś, kto jest zainteresowany którymkolwiek z 
punktów zadaje pytanie i wtedy  ustnie wyjaśniam i odpowiadam.

Radny K.Dolipski – wnioskuję, aby sprawozdanie z działań  Burmistrza  w okresie 
miedzysesyjnym było przedstawiane w formie ustnej a jak sprawozdanie ma wyglądać , to 
chyba nikomu nie muszę tłumaczyć.

Przew. RM – nie ma takiej potrzeby.

Burmistrz Gminy – również nie ma potrzeby nadmiernej ekscytacji przy składaniu 
wniosków ,  państwo radni spróbujmy zachować spokój i kulturę stosowną do wagi tego 
gremium.

Radny B.Kanas – mnie takie sprawozdanie też nie zadawala . Pana praca to nie tylko 
wyjazdy tu i tam, gościnne czy mniej gościnne. Mnie interesuje coś innego tj. wydane 
zarządzenia, to co wydarzyło się w UM, kogoś Pan zatrudnił, podjęte decyzje. Wydaje mi się, 
że sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym również dotyczy takiej działalności. 
Ja taki wniosek składałem kilka lat temu, ale nie doczekał on realizacji.  Ta działalność w 
sprawozdaniu jest bardziej merytoryczna a tylko, gdzie kogo zapraszają. To samo dotyczy też 
Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przew. RM – czy sprawozdanie  było mało rzeczowe?

Radny B.Kanas – powinno być : ilość przyjętych stron, w jakich sprawach 

Dyr. GZOKiS – zapominacie Państwo  w tej całej dyskusji o tym, że zapraszacie Państwo 
gości i dyrektorów jednostek organizacyjnych, którzy pracują w tym czasie . Np. ja nie 
powiem, że nie mam ochoty wysłuchać sprawozdania P.Przewodniczącego czy Burmistrza, 
ale dla mnie to strata czasu, a musze siedzieć do ostatniego pkt.Wolne wnioski i zapytania, bo 
akurat jak wyjdę to  będą pytania. Należy się w całości się zastanowić jak te sprawy 
rozwiązać,  aby niepotrzebnie nie tracili czasu .

Przew. RM – porządek obrad jest ustalany zgodnie z zapisami statutu, prosiłbym o mniej 
emocji w tym temacie, bo pewne rzeczy można dopracować. Odnośnie  mojego sprawozdania 
uważam, że przedstawiłem je konkretnie , nie poruszyłem niektórych spraw, bo to wynika z 
moich obowiązków.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek radnego K.Dolipskiego.
W wyniku głosowania za wnioskiem głosowało 6 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -4.

Ad 8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Hończak przedstawił sprawozdanie z 
rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Gminy przez P.Kazimierę Wróbel – stanowi ono 
zał. nr 21 do niniejszego protokołu.
Podsumowując Komisja Rewizyjna zawnioskowała o uznanie skargi za bezzasadną.
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Przewodniczący RM poddał w/w wniosek pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 11 radnych – 8 głosami „za”, przy  1 
głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” opowiedziała się za uznaniem w/w skargi 
za bezzasadną.

Ad 9.

Radny B.Kanas – zwracam się do Przew. Komisji Rewizyjnej: nie chciałbym być 
świadkiem, aby skarga na tej Komisji była rozpatrywana przez kilka miesięcy. Wszyscy 
dawno zapomnieli o tym  problemie, a dopiero nowa komisja musiała  przedstawiać 
sprawozdanie. W moim przekonaniu przewodnictwo poprzedniej komisji przyjęło taką formę 
działania .
Ile budżet Gminy  kosztowała  ta skarga P.Wróbel, tam jednak wykonano wiele prac i 
porządkowych itd. Byłem tam i widziałem wiszący strop i zaskoczeniem dla mnie była opinia 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, że budynek jest w dobrym stanie 
technicznym, ja tam bałem się wejść. 
Stąd mój wniosek odnośnie mieszkań, aby to jakoś na bieżąco robić, bo to potem drogo 
kosztuje. Nasłanie Nadzoru (…) SANEPIDU i potem człowiek się ratuje jak może, płaci za 
ich ekspertyzy, badania , wywóz itd.

Burmistrz Gminy – nie było by tej skargi, gdyby prośbą P.Wróbel została spełniona i zostało 
jej przydzielone mieszkanie , które wolą Komisji Mieszkaniowej (bo tylko tak u nas 
przydziela się mieszkania ) zostało przyznane komuś innemu. Natomiast poniesione koszty 
przez Gminę były konieczne do poniesienia . Kontrole i ekspertyzy nic nas nie kosztowały . 
Te koszty były wynikiem wieloletnich zaniedbań, bynajmniej nie ostatniej kadencji, tylko 
kilku poprzednich kadencji. Na budynku nie były robione żadne remonty, budynek 
prawdopodobnie przeznaczony był do rozbiórki a dlaczego został przeznaczony do rozbiórki 
nie mam pojęcia, bo jak pochodziłem po tym budynku stwierdziłem, że jest w bardzo dobrym 
stanie technicznym, daleko rozbieżnym  od poprzednich opinii. W związku z tym 
podejrzewam, że w najbliższym czasie zaproponuję Państwu jakieś zmiany w budżecie, żeby 
przystąpić do remontu tego budynku . Tam stropy są bardzo zdrowe, w jednym tylko 
fragmencie obwisły strop był  rozebrany na połowie pokoju . Dach został wstępnie 
odremontowany, nie przecieka , gołębi nie ma, natomiast pomieszczenia są bardzo ładne, 
suche, czyste i przy niewielkim nakładzie kosztów można będzie ten budynek przeznaczyć na 
mieszkania socjalne . Będziemy wtedy mieli rozwiązany problem tych wszystkich 
odwiecznych dłużników, którzy zajmują duże mieszkania, nie płacą czynszów, bo ich na to 
nie stać, a nie ma ich gdzie wykwaterować.

Radny M.Hończak – odnośnie tej skargi Komisja zasugerowała zmierzenie metrażu 
zajmowanego mieszkania , bo wg niej P.Wróbel  zajmuje więcej metrów a  płaci za mniej 

Sołtys wsi Boguchwałów – Marian Bliźnicki – mieszkańcy pytają, na jaką dotację mogą 
liczyć mieszkańcy zmieniający pokrycie dachowe z eternitu na blachę lub  inne ?. 
W większości gmin na Opolszczyźnie  takie dotacje dostają.

Burmistrz Gminy – według mojej wiedzy żadna gmina, albo prawie żadna  z własnych 
środków nie dotuje usuwania azbestu. Są preferencyjne linie kredytowe w Banku 
Gospodarstwa Krajowego i tam można zasięgać informacji nt. preferencyjnych kredytów. 
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Instytucją która może wspomóc  każdego właściciela eternitowego dachu jest Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska .

Radny Lesław Górski -  spóźniłem się na obrady, ale  głosując  za uchwałą w sprawie 
budżetu głosowałbym przeciw.     

Dyr. GZOKiS- B.Czekańska – chciałam poinformować radnych, że w ostatnim czasie 
wandale nawiedzili nasz park i stadion.  Straty są dosyć duże.  Połamano ławki, wyrwano 
rynny, zdemolowano amfiteatr itp. Mówię to po to, aby uczulić Państwa  na podejrzane osoby 
i informowanie o nich odpowiednie organy.
Słyszę, że niektórzy radni mówią, że „ Burmistrz był, zobaczył, co z tego wynikło”. Niekiedy 
ze spotkań nie wynika nic, ale wymiar jest nie tylko materialny, a duchowy. Zapraszałam 
wszystkich Państwa na wieczór kolęd i bardzo dziękuję P.Kanasowi  i P.Jasionowi, którzy 
przyszli na ten wieczór kolęd. Proszę zrozumieć, że Wasza obecność  wpływa pozytywnie na 
tych, co występują. Cieszą się, że goście zaszczycają  imprezę przez nich organizowaną. 
Byliśmy z Burmistrzem na spotkaniu w Rakowie i Sułkowie na organizowanym Dniu Babci i 
Dziadka . Niby żadna impreza , ale ile pracy musiały włożyć Rady Sołeckie, a naszym 
zadaniem jest mobilizować te rady sołeckie , żeby one coś robiły, bo nie ma innej możliwości 
na pozyskanie granów. Dziękuję radnemu P.Ronczce i radnej  P.Kowalczykowskiej za 
przygotowanie w/w imprez i polecam to innym radnym do zobaczenia.  

Burmistrz Gminy odczytał  pismo  Zarządu Powiatu Głubczyckiego dot. przyznania statuetki 
Lwa Głubczyckiego – stanowi ono zał. nr 22 do niniejszego protokołu.

Radny M.Hończak – odnośnie wypowiedzi P.Czekańskiej nasuwa mi się pomysł objęcia 
miasta monitoringiem, chociaż jest to drogi wydatek. Z jednej strony odstraszało by to 
wandali a z drugiej strony byłyby dowody. W Głubczycach jest monitoring i spełnia swoje 
zadanie.

Przew. RM – monitoring kosztował 200 tys.zł. – cztery punkty w mieście, które są 
podłączone do monitoru w Komendzie Powiatowej. Są też tańsze urządzenia, choć nie tak 
dużych  możliwości jak w Głubczycach, ale są montowane po innych gminach.

Radny J.Ronczka – do kogo mam się zgłosić odnośnie lampy i włącznika w Rakowie.

Burmistrz Gminy – problem zostanie załatwiony w najbliższym czasie.

Radny J. Jasion – chciałem zgłosić swoją osobę do składu  Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego.

Przew. RM – na następnej Sesji wprowadzimy taką uchwałę do porządku obrad.

Radny B.Kanas – na jakim poziomie obecnie są konta naszej Gminy , czy nie zajdzie 
potrzeba  zaciągnięcia kredytu na bieżące utrzymanie Gminy?
- kolejna sprawa dot. problemu nauczycieli – mają oni wielki kłopot z prowadzeniem kasy 
zapomogowo-pożyczkowej. Do poprzedniego roku kasa ta funkcjonowała w Głubczycach i 
sprawy formalne tam prowadzono. Tam to się rozpadło, kasa przeszła do Baborowa. Zwrócili 
się do mnie z prośbą, jak rozwiązać sprawę prowadzenia tych finansów Kasy Zapomogowo-
pożyczkowej.
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- problem mają również kluby sportowe, które borykają się teraz z rozliczeniem dotacji za 
ubiegły rok za działalność sportową. Chciałbym się zwrócić o inną formę pomocy w tym 
temacie . Może udało by się w GZOKiS zatrudnić osobę, a zwolnił się etat, bo jeden z 
instruktorów podjął decyzję o zakończeniu pracy choć na ½ etatu do kontroli pieniędzy , które 
dotowane są z budżetu Gminy na ten cel. Chciałbym mieć kogoś, do kogo na bieżąco przyjdę 
z rachunkiem i dokonam właściwej operacji . Nie wiem jak to rozwiązać formalnie, ale jest 
taka potrzeba i ja proszę o pomoc w imieniu wszystkich sportowców Gminy i w imieniu 
nauczycieli, którzy korzystają z tej kasy.

Dyr. GZOKiS – odnośnie pomocy sportowcom w rozliczaniu dotacji – w ogłoszonym 
konkursie są wyszczególnione bardzo dokładnie określone punkty. Jednym z punktów jest to 
jakie wydatki mogą być pokrywane z dotacji a mianowicie m.in. obsługa księgowa 
prowadzonego zadania. Każde stowarzyszenie otrzymuje z Gminy na to pieniądze tj. na 
prowadzenie obsługi księgowej prowadzonego zadania. Także problemu nie widzę. GZOKiS 
nie ma prawa prowadzić rozliczenia jako, że jest organem kontrolnym dotacji udzielonej na 
wykonanie zadania i raz po półroczu   sprawdza rozliczenie i później na zakończenie roku. 
Jeszcze nie zdarzyło się do tej pory, żeby jakakolwiek osoba , która przyszła po pomoc 
otrzymała negatywną odpowiedź, ale stowarzyszenie rządzi się swoimi prawami. Otrzymuje 
dotację, którą na ten cel może przekazać. 
- odnośnie kasy zapomogowo-pożyczkowej jest to rzeczywiście problem . Kiedyś wszystko 
działało jak działało i było fajnie. Dalej by tak działało, gdyby nie zmarła Pani, która to 
prowadziła to w Głubczycach. Nie wiem jak to prowadziła, ale było dobrze. Jednak 
prowadzić to dalej w taki sposób nie można, bo nie ma prawa prowadzić obsługi finansowej 
KZP jako, że GZOKiS potrąca te pożyczki z wypłat. Poszliśmy z nimi na ugodę, ze już nie 
musza ponosić obsługi kasy, przepuszczamy to naszą kasą i prowadzi to nasza kasjerka. 
Odbyłam rozmowę z P.Wrzos, podjęto pewne ustalenia, może coś z tego wyjdzie. Naszym 
wspólnym zadaniem jest to, aby kasa istniała.

Radny C.Wanat – wydaje mi się, że Pani Dyrektor mówi wtedy kiedy co pasuje w danym 
momencie, bo ja słysząc nagle, że można z dotacji zatrudnić kogoś do rozliczania, to zawsze 
było mówione na odwrót.

Dyr. GZOKiS – przykro mi to powiedzieć, ale rozumiem, że składając ofertę na konkurs 
czytaliście na czym ten konkurs miał polegać. To jest ogłoszenie o konkursie, gdzie wszystko 
jest wyszczególnione i punkt „l” brzmi obsługa finansowa 

Radny C.Wanat – to w nowym, ale w starym nie było

Dyr. GZOKiS – nie, cytuję stary z ubiegłego 2006 roku 

Radny C.Wanat – ale było mówione, że ” z własnych środków macie to płacić”

Przew. RM – nie sprzeczajcie się Pastwo nt. przepisów, które są . Spotkajcie się poza sesją i 
wyjaśnijcie sobie wątpliwości.

Radny B.Kanas – widzę, że GZOKiS nie chce służyć lokalnej społeczności . GZOKiS jest 
od kontrolowania, od korzystania ze środków podatników. P.Dyrektor  zrobię wszystko od 
dzisiaj, żeby ten twór jakim jest GZOKiS, który ostał się jako jedyny na Opolszczyźnie 
zmodyfikować, przeorganizować . Może wtedy więcej ludzi będzie z tego zadowolonych . 
Może Dyr. Zespołu Szkół będzie miała księgową we własnej szkole, jak to bywa we 
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wszystkich zespołach dobrze pracujących w całej Polsce. Może wtedy w Urzędzie Miejskim 
powstanie Zastępca Burmistrza, który zajmie się oświatą, kulturą i sportem, tak jak to bywa w 
sąsiednich gminach. Pani może zostać jako Dyrektor Domu Kultury i zajmie się Pani tymi 
sprawami, którymi lubi. Nie będzie musiała Pani się z nami tutaj borykać . Już nas Pani z 
GZOKiS-u wyprowadziła dwa lata temu, dzięki Pani zlikwidował się LZS w Księżym Polu, 
teraz padnie w Babicach , bo oni nie dadzą sobie rady z tymi finansami. Ja zwracam się z 
prośbą o pomoc, niczego nie narzucam, proponuję i oczekuję odpowiedzi nie takiej „nie bo 
nie”. Są to pieniądze z dotacji i wydaję je zgodnie z przepisami, rzetelnie, ale nie jestem 
człowiekiem, który będzie siedział w papierkach, ja już jestem za stary , mam być na boisku , 
w sali, chcę się bawić z dziećmi. Ja zapłacę z tych pieniędzy tej osobie, która to zrobi, ale 
chce mieć pewność, że ona zrobi to dobrze .
Jak nie można tego w GZOKiS to może jak księgowa będzie w szkole, ona tam to będzie 
mogła zrobić.

Dyr. GZOKiS – mam prośbę, jak Pan mówi o tworze, którym jest GZOKiS to proszę 
kierować te słowa do Pana Dolipskiego, bo on ten twór powołał. Ja tego tworu nie 
powoływałam, ja dzięki jego utworzeniu zostałam wyrzucona z pracy.
Ja  jestem bardzo odporna na szantaż ze strony radnego, że jak nie będzie tak to może tak. 
Gdyby te słowa, które Pan tutaj wypowiadał, a na pewno je przekażę Głównej Księgowej 
GZOKiS to od tej pory rzeczywiście na pomoc jej Pan nie będzie mógł liczyć, a ja do tego 
zmusić jej nie będę mogła, bo tyle czasu ile ona poświęciła Pana rozliczeniom, które były 
wiadomo w jakim stanie, to jej się należą podziękowania a nie stwierdzenia, że w ogóle Pan 
nie ma pomocy.

Burmistrz Gminy – znając realia prawne przyznaje rację P.Czekańskiej. Tu nie P.Czekańska 
jest autorem ustawy, która wyprowadziła sport na inny kierunek, niż dział do tej pory, dlatego 
wnioskuję o zamkniecie tego tematu.
Odpowiadając na pyt. Radnego B.Kanasa , na razie żaden kredyt nie jest planowany, mamy 
pieniądze na koncie, w związku z tym żadna zapaść finansowa Gminie nie grozi.

Radny K.Dolipski – Pani Dyrektor, jak brakuje argumentu merytorycznego to Pani wraca, ja 
proponuję, niech zapisze się Pani do kombatantów. 

Przew. RM – apeluję i proszę o zachowanie powagi i merytoryczne podejście do problemów 
i tematów do rozwiązywania których jest powołana Rada Miejska. Animozje, uwagi niczego 
dobrego nie spowodują. 

Radny L.Górski – jestem przeciwny stanowisku zastępcy Burmistrza. Nasza gmina jest 
biedna i jestem pierwszy, który jest przeciw temu stanowisku. P.Burmistrz miał świadomość 
branych na siebie obowiązków, jest już drogą kadencję i wiedział co go czeka, jakie 
obowiązki. Kiedy Burmistrzem był P.Gorczyński  P.Wiesława Wójtowicz-Bunczek go 
zastępowała i ja taki model widzę, który by te sprawy rozwiązywał. Dostałem ostatnio 
przepisy od radnego Dolipskiego, które mówią, że sekretarz Gminy  może pełnić na ½ etatu 
obowiązki Z-cy Burmistrza i ja jestem za takim modelem.

Burmistrz Gminy – radny L.Górski najpierw powinien przeczytać przepisy Ustawy o 
samorządzie gminnym, te najnowsze, aktualne i tam ustawodawca ustosunkowuje się  do tego 
czy powinien być wiceburmistrz i dlaczego. Opierając się na mocowaniach prawnych, które z 
mocy ustawy mi przynależą podejmę taką decyzję jaka należy podjąć. Opinia P.Górskiego nie 
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będzie miała żadnego wpływu na decyzje o powołaniu   wiceburmistrzu. Mam świadomość, 
że się podjąłem określonego zadania.

Radny B.Kanas – P.Eugeniusz Waga może zaskoczyć nas wszystkich powołując na swego 
zastępcę P.Dyrektor Czekańską.

Dyr. GZOKiS -  to już nie Dyrektora Domu Kultury?

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął IV sesję Rady Miejskiej.

Protokółowała: M.Woźniak
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