
Protokół nr VI
sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 11 kwietnia 2007r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Baborowie

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godz.1500  otworzył sesję i po 
powitaniu  radnych i gości oświadczył, iż godnie z listą obecności w posiedzeniu  uczestniczy 
15 radnych, co stanowi 100% ustawowego składu Rady.

Listy obecności radnych, przewodniczących   jednostek pomocniczych stanowią odpowiednio 
załączniki nr 1,2 i 3 do  niniejszego protokołu.

Przewodniczący RM zaproponował zmiany do porządku obrad proponując wprowadzenie 
pkt.2a o treści: „Przywitanie i przedstawienie Zastępcy Burmistrza” oraz pkt 2b 
o treści: ”Podsumowanie  IV Turnieju Sołectw  i wręczenie nagród „

Rada Miejska jednogłośnie opowiedziała się za wprowadzeniem w/w zmian do porządku 
obrad.
W związku z powyższym porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;

a. przywitanie i przedstawienie Zastępcy Burmistrza
            b.   podsumowanie  IV Turnieju Sołectw  i wręczenie nagród 
3. Podjecie uchwał dot.:

a. przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( dot. działki na ul. Wiejskiej)
b. przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (dot. działki na ul. Wodnej)
c. przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. nieruchomości 

w Boguchwałowie)
d. nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Baborowie
e. likwidacji Publicznych Przedszkoli
f. utworzenia Gminnego Publicznego Przedszkola w Baborowie
g. powiadomienia osób zobowiązanych do przedłożenia Radzie Miejskiej 

w Baborowie oświadczenia lustracyjnego
4.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

miedzysesyjnym
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 

miedzysesyjnym , a w szczególności z wykonania uchwał.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi
7. Zapytania, wolne wnioski

Ad 2.
 Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, przy 2 głosach 

„wstrzymujących” przyjęła protokół  z obrad poprzedniej sesji tj. 26 lutego 2007r. 
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Ad 2 a.
Przewodniczący RM przedstawił Zastępcę Burmistrza w osobie P.Dominika Koniecznego i 
złożył w imieniu Rady Miejskiej gratulacje  w związku z powołaniem na to stanowisko, po 
czym oddał  głos w/w.

Zastępca Burmistrza – Dominik Konieczny – jestem raciborzaninem, mam 33 lata, jestem 
żonaty, mam dwoje dzieci. Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej , z wykształcenia 
inżynier elektryk. Po ukończeniu studiów pracowałem w RAFAKO w Raciborzu na 
stanowisku specjalisty ds. realizacji projektów sportowych . W 2002r. wygrałem wybory 
samorządowe w Gminie Rudnik,objąłem funkcję wójta i pełniłem ją do 2006r. W tym czasie 
pozyskano środki pozabudżetowe w wysokości ponad 4 mln zł. Chodzi tu nie tylko o środki 
europejskie, ale również o środki krajowe tj. z Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Pracy, Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Zawsze 
starałem się w swojej pracy kierować taką zasadą, że warto wydać swoją złotówkę, ze 
swojego budżetu, jeżeli to spowoduje pozyskanie dodatkowej złotówki z innych źródeł. 
Dzięki takiemu podejściu było możliwe  to, że udało nam się wykonać inwestycji na ok. 8 
mln zł. w tamtej kadencji. Można powiedzieć, że był to taki jeden średni budżet Gminy z ej 
kadencji, bo zaczynając budżet Gminy Rudnik opiewał na 6,5 mln zł. a kończąc był w 
wysokości ok. 10-11 mln zł. Ponadto zajmowałem się takimi sprawami jak: modernizacja
 i termomodernizacja wszystkich  największych obiektów gminnych  przy udziale środków 
zewnętrznych  tj. WFOŚ, utworzenie posterunku policji, kompleksowa modernizacja 
oświetlenia ulicznego, reaktywowano gazetę gminną „Informator”. Było tych spraw sporo, 
chociaż być może zaczyna się już to zacierać. Kolejne wybory przegrałem, można zadawać 
pytanie dlaczego?. Trzeba na to trzeźwo spojrzeć. Jest to po części konsekwencja 
podejmowania  decyzji niepopularnych takich jak m.in. likwidacja szkoły. W swojej pracy 
zawsze starałem się kierować rozsądkiem, jednak niestety czasami mieszkańcy inaczej pewne 
sprawy postrzegają. Są to trudne, kontrowersyjne decyzje, a z drugiej strony trudno 
oczekiwać, że Gmina będzie utrzymywać szkołę, w której w 6-ciu klasach uczy się 30 
uczniów. Trzeba sobie zadawać pytanie, albo utrzymujemy taką szkołę, albo chcemy 
prowadzić politykę inwestycyjną, prorozwojową, myśleć o przyszłości i patrzeć w przyszłość, 
czy tylko jak długo jak się da taką agonię podtrzymywać. Kolejną kontrowersyjną decyzją 
była reorganizacja  służby  zdrowia .
 Mam świadomość tego, że podejmując te decyzje liczyłem się z konsekwencjami i poniosłem 
je. Zapłaciłem taką cenę, że utraciłem mandat. Wydaje mi się, że mam spore doświadczenie
 z zakresu samorządu terytorialnego, jego działania.  Tą wiedzę i doświadczenie chciałbym 
wykorzystać w swojej pracy na rzecz gminy Baborów. Mam nadzieję, że współpraca będzie 
dobra, korzystna  i będą widoczne pozytywne efekty, czego sobie i państwu bym sobie życzył.

Ad 2 b
Przewodniczący RM  oraz Burmistrz Gminy złożyli przedstawicielom poszczególnych 
sołectw podziękowania i wręczyli dyplomy oraz  nagrody rzeczowe za udział w IV Turnieju 
Sołectw.

Ad 3.
a) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( projekt 
druk nr 28/07 dot. działki na ul.Wiejskiej)

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
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Przewodniczący RM poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
W wyniku głosowania  Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0  
głosów  „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr VI-29/07 w sprawie  
”Przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3 
b) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( projekt 
druk nr 29 – dot. działki na ul. Wodnej)

 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
W wyniku głosowania  Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
głosów  „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr VI-30/07 w sprawie  
”Przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3
c) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( projekt 
druk nr 30- dot. nieruchomości w Boguchwałowie)

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Pan Marian Bliźnicki – Sołtys Boguchwałowa- gdzie w Boguchwałowie znajduje się ta 
działka ?

P.Irena Sapa – Kierownik Referatu GZG UM – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
 w Głubczycach zbyła użytkowanie wieczyste z budynkiem dla P.Kowalowicza . W/w chciał 
przekształcić użytkowanie wieczyste na własność, ale ustawa w tym przypadku  na to nie 
pozwala . Musi być to rozwiązane w innej formie,  a mianowicie w formie sprzedaży w 
drodze przetargu. 

Pan M.Bliźnicki – kiedy dojdzie do sprzedaży to powinno się w jakiś sposób zobowiązać 
właściciela do utrzymania należytego porządku na tej działce, bo w tej chwili jest to jeden
z najbardziej zaniedbanych punktów  wsi.

Burmistrz Gminy – Eugeniusz Waga – z  ustawy o utrzymaniu porządku (…) P.Kowalowicz 
stosowne przypomnienie o obowiązkach otrzyma, bo każdy użytkownik ma obowiązek 
utrzymywać nieruchomość we właściwym stanie .

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
W wyniku głosowania  Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0  
głosów  „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr VI-31/07 w sprawie  
”Przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego 
protokołu.
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Ad 3.
d)podjecie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej  w 
Baborowie( projekt druk nr 31/07)

Przew. RM przytoczył treść wniosku o zmianę imienia – stanowi on zał. nr 7 do niniejszego 
protokołu. Z uwagi, że w/w projekt  nie był omawiany na Komisji Oświaty(…) otworzył 
dyskusję w tym temacie.

Radny Krystian Dolipski – wnioskuję o skierowanie tego projektu uchwały oraz dwóch 
następnych, które są w porządku obrad pod obrady Komisji Oświaty.

Przew. RM – mam wątpliwość, ponieważ Komisja Oświaty dosyć rzeczowo i merytorycznie 
zajmowała się tematem likwidacji Publicznych Przedszkoli i utworzenia Gminnego 
Przedszkola Publicznego w momencie  omawiania uchwały o zamiarze likwidacji tych 
przedszkoli. Czy Pan obstaje  przy tym, aby te trzy projekty uchwał skierowane zostały na 
Komisje, bo wówczas wniosek zostanie przegłosowany

Radny Cezary Wanat – popieram wniosek Radnego K.Dolipskiego z jednego powodu: 
procedura nie została dopełniona, tak jak powinna być . Może nie jest to zbyt ważny punkt, 
ale zgodnie z przepisami organy samorządu terytorialnego zobowiązane są do zasięgania 
opinii związków zawodowych i projekt o likwidacji wraz z uzasadnieniem powinien być 
skierowany do zakładowej organizacji związkowej do zaopiniowania, a to nie zostało 
spełnione. Również jestem za ponownym skierowaniem do Komisji.

Burmistrz Gminy – wydaje mi się, że zaczynają się trudne do sprecyzowania i określenia 
działania. Chciałbym przypomnieć, że Rada podjęła już uchwałę intencyjną znaczącą 
większością głosów  a dot. zamiaru likwidacji. Ta uchwała intencyjna została podjęta, 
Wojewódzki  Kurator Oświaty zaopiniował ją pozytywnie i myślę, że każdy z Państwa 
uczestniczył w podejmowaniu tej uchwały i jest przekonany, że zreformować sieć przedszkoli 
na terenie Gminy Baborów trzeba i należy, że jest to działanie, które nie zaszkodzi nikomu. 
Niepodjęcie tych uchwał dzisiaj skutecznie utrudni przeprowadzenie konkursu we właściwym 
czasie i skraca nam wiele terminów. Jednak wola Rady jest rzeczą świętą. 
Opinia związków zawodowych jest opinią niewiążącą działania  Rady Miejskiej, czyli nie ma 
znaczącego wpływu na decyzję Rady.

Radny K.Dolipski – podtrzymuję swój wniosek . Nie będę się odnosił do wypowiedzi 
przedmówcy . W statucie jest w kompetencjach Komisji Oświaty(…)  zapisane, że opiniuje 
projekty uchwały . Nie chodzi o żadne utrudnianie, chodzi o wypełnianie pewnych procedur, 
które wynikają ze statutu, ustawy o związkach zawodowych. Wydaje mi  się, że na 
posiedzeniu Komisji Oświaty(…) członkowie Komisji powinni być zaznajomieni z treścią 
pisma wysłanego do Kuratora Oświaty, postanowieniem Kuratora odnośnie uchwały 
intencyjnej i wtedy Komisja powinna  zaopiniować ten projekt uchwały. 
W załączeniu do tej uchwały  jest akt założycielski stanowiący zał. nr 1 i zał. nr 2 w postaci 
statutu tego przedszkola, który otrzymaliśmy w dniu sesji. Nie zamierzam teraz tracić czasu 
i tego czytać. Gdybyśmy  dostali to w odpowiednim czasie, to każdy z nas by się z tym 
zaznajomił, być może miałby uwagi . Statut jest jednym z ważniejszych dokumentów, 
a w związku z tym jest to podstawowy dokument, który reguluje zasady funkcjonowania tej 
nowej jednostki. Co do procedury konkursowej, to w niczym to nie utrudni, natomiast patrząc 
kiedy wpłynęło postanowienie, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby to było przedmiotem 
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Komisji Oświaty w marcu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ogłosić procedurę konkursową, 
natomiast i tak nowy dyrektor nowej tworzonej jednostki nie będzie na razie uczestniczył przy 
konstruowaniu arkusza organizacyjnego na rok przyszły, a sesja i tak musi się jeszcze odbyć 
w miesiącu kwietniu, bo jest związana z udzieleniem absolutorium. Proszę się nie doszukiwać 
i nie dopisywać żadnej ideologii do tej kwestii, chodzi tylko o procedurę.

Przew. RM – o opinii Kuratora miałem zamiar poinformować w momencie omawiania 
uchwały o likwidacji Publicznych Przedszkoli, a teraz jesteśmy przy  uchwale o nadaniu 
imienia Szkole Podstawowej.

Radny C.Wanat – P.Burmistrzu to nie są żadne gierki, trzymajmy się prawa, a nie tylko pod 
siebie bierzmy jak nam pasuje.

Przew. RM – bardzo bym prosił bez tego typu sugestii, jest to niepotrzebne.

P.Elżbieta Kielska – Dyr. Zespołu Szkół – ja napisałam to pismo w imieniu organów szkoły, 
którzy większością głosów postanowili,  aby nastąpiła zmiana imienia na imię Jana Pawła II. 
Nie wiem dlaczego nie było to omawiane na Komisji, bo na pewno pismo  wpłynęło przed 
posiedzeniem. To nie jest jakieś kontrowersyjne pismo i dlatego proszę o omówienie tej 
sprawy, ponieważ przygotowujemy się do tego święta, jest to prawie za miesiąc. Młodzież w 
90 % jest również, aby  PSP nosiła imię Jana Pawła II, dlatego proszę o uszanowanie tej 
decyzji.

Radny Bronisław Kanas – z wielkim szacunkiem dla przedmówców, którzy zauważyli 
nieprawidłowości i uwagi w realizacji naszego zamierzenia. Ten błąd tkwi wśród nas, nowych 
radnych i przewodniczących komisji i być może dlatego nie byliśmy poinformowani o tych 
sprawach. Natomiast nie o szczegóły nam wszystkim chodzi, bo wg mnie gramy o coś 
większego, a sam fakt likwidacji już się praktycznie odbył na wcześniejszych komisjach . 
Przed głosowaniem powinniśmy być poinformowani o tych uchybieniach, jednak mimo 
wszystko uchwały  powinniśmy na tej sesji  podjąć, aby nie stać w miejscu i nie stwarzać 
sobie dodatkowych kłopotów.

Radny L.Górski – nie zgadzam się z moim przedmówcą, który mówi, że zawinili młodzi 
przewodniczący Komisji. To był obowiązek Burmistrza  , jak wynikało z wypowiedzi radnego 
Dolipskiego. Burmistrz nie dopełnił formalności proceduralnych i należy z tego wyciągnąć 
wniosek, że Burmistrz sobie lekceważy przepisy prawa. Burmistrz ma do dyspozycji radcę 
prawnego i uważam, że w przyszłości takie sytuacje lekceważenia, łamania prawa miały 
miejsce. Domagam się i żądam od Burmistrza, aby tego przestrzegał. 

Radny Jan Jasion – proszę o stanowisko radcy prawnego odnośnie wymogów 
proceduralnych przedstawionych przez P.Dolipskiego, który powiedział, że uchwały te 
najpierw powinny trafić na posiedzenie Komisji. Czy jest to konieczność, aby było to zgodne 
z prawem ?

Radca Prawny – Zbigniew Łątka – takie, czy inne uchybienia były, ale one nie powodują 
tego, że jak Państwo podejmiecie uchwały, to będą nieważne.

Przew. RM poddał pod głosowanie  wniosek radnego K.Dolipskiego.
Za wnioskiem opowiedziało się  – 2 radnych, przeciw- 9, wstrzymało się od głosu 4.
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W związku z powyższym Prze. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania  Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0  
głosów  „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” – podjęła uchwałę nr VI-32/07 w sprawie  
”Nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Baborowie” – stanowi ona zał. nr 8 do 
niniejszego protokołu

Ad 3
e) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji publicznych przedszkoli( projekt druk nr 
33/07)

Przew. RM  przytoczył treść pisma Kuratora Oświaty w Opolu opiniującego pozytywnie 
zamiar likwidacji Przedszkoli Publicznych na terenie Gminy. – stanowi ono zał. nr 9 do 
niniejszego protokołu.
 
Radny C.Wanat – składam wniosek dot. pkt 3 e i f  z uwagi na niedopełnienie procedury 
zostały skierowane do Komisji Oświaty.

Wiceprzewodniczący RM – jestem za utworzeniem jednego Publicznego Przedszkola
 w Baborowie, natomiast nie znam statutu Gminnego Przedszkola, który jest załącznikiem do 
tej uchwały i trudno mi będzie głosować za uchwałą.

Radny K.Dolipski – skoro postanowienie Kuratora wpłynęło 12 marca br. to naprawdę nic 
nie stało na przeszkodzie i dzisiaj uniknęlibyśmy tych wytyków, bo 26 marca br. mieliśmy 
posiedzenie Komisji Oświaty(…), gdzie aż się prosiło, aby ten temat omówić i zaopiniować

Przew. RM – tak jak wcześniej już powiedziałem w mojej ocenie sytuacja wyglądała 
następująco tzn. merytoryczne omówienie tego problemu było tak rzeczowe, konkretne
i szczegółowe, że uważałem iż temat jest przedyskutowany i dlatego tak został przedstawiony 
porządek obrad. Ponadto, żeby uchwalić nowy statut, to najpierw trzeba podjąć uchwałę
 o likwidacji istniejącego stanu przedszkoli.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek radnego C.Wanata .
Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przeciw-5, wstrzymało się – 5.

Następnie poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i  
3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VI- 33/07 w sprawie „Likwidacji  
publicznych przedszkoli” – stanowi ona zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad 3
f) podjecie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Publicznego Przedszkola w 
Baborowie.

Sekretarz Gminy Wiesław Kozyra – zarzuty odnośnie tego, że dostaliście Państwo statut w 
ostatniej chwili są w pewnym sensie zasadne. Z materiałami na sesje otrzymaliście Państwo 
projekt uchwały oraz zał.nr 1 w postaci aktu założycielskiego, który mówi jaki kształt ogólny 
ma mieć to przedszkole. Statut powstał po wysłaniu już materiałów. Poprosiłem  Panie 
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Dyrektorki przedszkoli, które w nowym przedszkolu będą stanowiły Radę Pedagogiczną, 
który to organ będzie ustalał już kolejny statut, bo tylko pierwszy statut uchwala organ 
prowadzący. Rok temu na podobnych zasadach  zrobiliśmy statut Zespołu Szkół 
w Baborowie, który potem Rada Pedagogiczna  sobie mogła zmieniać, chodziło tylko o to by 
był podstawowy. W związku z tym statut Gminnego Przedszkola Publicznego powstał jako 
kombinacja statutów, które dotychczas istniały, a one są  oparte na 17 paragrafowym statucie, 
który jest zawarty w rozporządzeniu . Różnice polegają tylko na tym, że jest inna nazwa . Na 
posiedzeniu, na którym była mowa o likwidacji mówiliśmy, czym się różni takie przedszkole 
Chodziło o oddziały zamiejscowe, gdzie są one usytuowane i o stanowisko wicedyrektora , 
które będzie. Pozostałe wszystkie punkty praktycznie są skopiowanymi obecnie statutami 
wszystkich działających przedszkoli wielooddziałowych.

Wiceprzewodniczący RM – czy dyrektorki przedszkoli mają jakieś zastrzeżenia do tego 
statutu

Dyrektor Przedszkola w Suchej Psinie – Bożena Lenartowicz -  statut tworzony był 
wspólnie i zastrzeżeń nie ma.

Radny B.Kanas – chciałbym, aby w protokole z dzisiejszych obrad znalazł się taki zapis, że 
o utworzeniu zamiejscowego  przedszkola decyduje ilość zapisanych przedszkolaków. 
Chciałbym, abyśmy wspólnie ustalili taką liczbę, która pozwoli nam radnym raz na zawsze 
zakończyć temat, a nie wracać co roku i borykać się z tematem, czy oddział ma istnieć czy 
nie. Rozumiem, że nie można tego zapisać w statucie, ale takie zalecenie Rady Miejskiej 
może być zobowiązujące do utworzenia przedszkola zamiejscowego. W momencie, kiedy 
dyskutowaliśmy na te tematy proponowałem minimum 15 osób, bo wg mnie taki oddział 
może właściwie funkcjonować.

Przew. RM – jak formalnie ma to wyglądać

Sekretarz Gminy – była już o tym mowa  w momencie uchwały o zamiarze likwidacji
 i radny chciał, aby zapisać o tych oddziałach zamiejscowych kiedy są a kiedy nie. Uważam, 
że jest to przekroczenie uprawnień Rady Miejskiej, ale jak mówiliśmy może być zalecenie, 
które  dyrektor przy opracowywaniu arkusza organizacyjnego, bierze pod uwagę, które mówi 
o tym, żeby oddziały były tam tworzone, gdzie jest minimum 15 dzieci. Taki zapis mógłby 
być w protokole, a nie w statucie, jako zalecenie mogłoby się znaleźć.
Nie rozstrzygnęliśmy kwestii siedziby Gminnego Przedszkola, czy ma to być ul. Powstańców, 
czy ul. Krakowska.

Wiceprzewodniczący RM – w akcie założycielskim jest zapis ul.Krakowska /ul.Powstańców 
– czy nie trzeba numeru ?

Sekretarz Gminy – można podać, ale on jest potem podany w statucie 

Wiceprzewodniczący RM – tzn. można czy nie trzeba?

Sekretarz Gminy – powinien, chociaż jeżeli mówi się o siedzibach firm, organizacji podaje 
się nazwy miasta, czyli w tym przypadku byśmy już całkiem zagmatwali . W planie jest to że 
działalność przedszkola będzie wykonywana w dwóch miejscach, to powinno się określić 
jedno z nich.
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Przewodniczący RM – ostatecznie jaki powinien być zapis w kwestii poruszanej przez 
P.Kanasa

Sekretarz Gminy – o tym ,czy oddział zamiejscowy będzie utworzony decyduje dyrektor w 
projekcie, ale wskazuje się aby wziął pod uwagę to, że jeżeli do danego oddziału zgłosi się 
minimum 15 dzieci, to ten oddział będzie utworzony w danym roku szkolnym.

Radny Franciszek Wierzbicki – odnośnie ilości dzieci tzn, że tam gdzie teraz jest 9-10 
dzieci to przedszkole automatycznie będzie zamknięte?

Sekretarz Gminy – oznacza to, nieutworzenie danego przedszkola w danym roku szkolnym.
 W momencie, kiedy podejmowaliśmy uchwałę o zamiarze likwidacji mówiło się o tym, że to 
nie jest na tej zasadzie, że dany budynek w którym teraz mieści się przedszkole a potem 
będzie mieścił się oddział pozostaje sprzedany, zmienia przeznaczenie, nie on nadal istnieje, 
dyrektor przedszkola głównego ma obowiązek zabezpieczyć to mienie, ewentualnie 
wykorzystać je na krótko do czegoś innego, ale potem wrócić. Takie przynajmniej było 
założenie.

Radny C.Wanat – będziemy teraz się zastanawiać gdzie ma być siedziba, a takie sprawy 
powinny być  załatwione na Komisji, bo skąd radni mają wiedzieć skoro nie byli ani 
w jednym ani drugim lokalu i który spełnia warunki nadające się do tego, aby tam mieściła się 
dyrekcja 

Radny Jarosław Ronczka – odnośnie ilości dzieci należy zwrócić uwagę, że do jednego 
przedszkola chodzą dzieci z kilku miejscowości a do drugiego chodzą tylko z dwóch 
miejscowości. Nie jest to w porządku, a tym bardziej sztywna liczba 15 dzieci.

Przew. RM – jaka propozycja byłaby z Pana strony ?

Radny J.Ronczka – należy ustalić inne kryteria. Np. jest przedszkole na 33 miejsca a ma 18 
dzieci a inne ma 20 miejsc i też ma 18 dzieci. W pierwszym przypadku jest tyko nieco ponad 
50% a drugim jest 90 %.

Radny W.Hołownia – w związku z tym, że § 3 pkt 9 brzmi” Rada Pedagogiczna opiniuje 
organizacje pracy placówki „ proponuje zostawić ten temat dla tej Rady, niech ona sama 
zadecyduje i być może sama dojdzie do jakiegoś wniosku i sama zadecyduje o liczbie.

Radny B.Kanas – jeżeli taki zapis nie znajdzie się protokole, to wszystkie nasze 
dotychczasowe działania na nic, nie o to nam chodziło przystępując do tak ważnej społecznie 
decyzji. Ciekawe, że nie protestują mieszkańcy, że nie słychać głosów sprzeciwu. Dziwię się 
głosom tych radnych, bo dzisiaj ci radni chcą zyskać coś dla swego środowiska a potem  będą 
chcieli coś dla niego zrobić, a my będziemy się zastanawiać skąd wziąć na to pieniądze. 
Ratujemy stanowiska pracy dla nauczycieli i obsługi, przedszkola zostały zlikwidowane i nie 
wracajmy do tego. Utworzenie oddziału  na wiosce z limitem minimum 15 osób będzie 
mobilizujące dla rodziców, mieszkańców i radnego z tej miejscowości. Przez to nam radnym 
raz na zawsze spadnie obowiązek zajmowania się tym i narażania opinii publicznej, sprawmy 
system i miejmy to z głowy. Zajmijmy się sprawami, które pozwolą naszej Gminie iść do 
przodu, a nie ciągle dreptać w miejscu. Od początku byłem przekonany w tej sprawie, nie 
tylko tego roku, w poprzedniej kadencji też. Z pokorą podszedłem do uchybień, nie bronię 

8



Burmistrza, bronię mojego stanowiska, mojej wizji i przekonania, że robimy to w słusznej 
sprawie. W tej gminie się nie przelewa, nie uważam, że jest ona biedna, ale pieniędzy brakuje 
na inwestycje. Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym stworzył zespół szkolno-przedszkolny 
z jedną dyrekcją i problem byłby bardziej kompleksowo rozwiązany.

Dyrektor Zespołu Szkół – w momencie tworzenia Zespołu Szkół mówiono o tym, że
 w szkole w Tłustomostach jest coraz mniej dzieci. Teraz się mówi, że Rada Pedagogiczna ma 
decydować ile dzieci będzie w klasie, czy mają być oddziały czy nie. W tej sytuacji nie wiem 
co teraz zrobić ze szkołą w Tłustomostach, czy to znaczy, ze jeżeli w przyszłym roku mam 9 
dzieci do klasy pierwszej to mam zadecydować czy będzie odział, bo jest to taka sama 
sytuacja, bo chyba nie można traktować inaczej dzieci szkolnych a przedszkolnych. Musicie 
Państwo zadecydować o tej liczebności.

Radny B.Kanas – mam dane odnośnie urodzeń dzieci w I kwartale w naszej gminie i wynika 
z  nich, że  urodziło się w gminie 9 dzieci a zmarło 17 mieszkańców.

Radny C.Wanat – dochodzi tu do różnych przepychanek słownych i taka dyskusja powinna 
się odbywać na komisji. Odnośnie siedziby przedszkola,  to radni nie znający tych przedszkoli 
na szybko podejmą decyzję i tak będzie.

Przew. RM – uważam, że radni są świadomi tego co głosują i nie są maszynką do 
głosowania.

Burmistrz Gminy – umieszczając w akcie założycielskim  projektu uchwały dwie lokalizacje 
wzięliśmy pod uwagę fakt, że w obydwu przedszkolach, budynkach są równie dobre warunki 
do założenia biura dyrektora.

Dyr. Przedszkola w Suchej Psinie – proponuję pozostawić  zapis z siedzibą w Baborowie, 
a nowo wybrany dyrektor zadecyduje w którym budynku ma ona być.

Radny B.Kanas – niech siedziba będzie tam, gdzie jest więcej dzieci.

Dyr. GZOKiS – jak zostanie rozstrzygnięty konkurs, to dyrektor będzie gdzieś miał godziny 
dydaktyczne i lepiej gdyby siedziba była tam gdzie te godziny dydaktyczne będzie miał. Teraz 
zostawmy tylko miejscowość,  a potem się okaże.

Przew. RM – czy są konkretne propozycje?

Wiceprzewodniczący RM – może Burmistrz jako autor tej uchwały zaproponuje  siedzibę

Burmistrz Gminy – jako autor proponuję dokonanie zmiany zapisu projektu tej uchwały i 
wpisanie, że siedzibą jest Baborów i wybrany  w konkursie dyrektor niech zadecyduje, który 
to ma być budynek. 

Przew. RM – czy nie jest to błędem formalnym?

Sekretarz Gminy -  tego się jednoznacznie nie wyjaśni, przepisy oświatowe  są bardzo 
zawiłe i nigdy do końca nie są jasne.

Radny B.Kanas – żeby to nie zostało zakwestionowane i nie wróciło z powrotem
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Sekretarz Gminy -  tego nie możemy zagwarantować, zależy od interpretacji  przepisu.

Przew. RM – skoro nie ma innych propozycji, zgodnie z sugestią Wiceprzewodniczącego Pan 
Burmistrz jako autor uchwały zaproponował, aby w pkt 3 znalazł się zapis, że siedziba 
przedszkola mieści się w Baborowie”

W związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały z 
przytoczoną wyżej propozycją dot. siedziby  w Baborowie.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 2 
głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VI- 34/07 w sprawie  
„utworzenia Gminnego Publicznego Przedszkola w Baborowie” – stanowi ona zał. nr 10 do 
niniejszego protokołu.

Radny B.Kanas zgłosił wniosek , aby o utworzeniu oddziału zamiejscowego Przedszkola w  
danym roku szkolnym decydowała liczba co najmniej  15 dzieci zapisanych do przedszkola.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek Radnego .
Za wnioskiem opowiedziało się 6 radnych, przeciw-9

Ad 3
g) podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia  osób zobowiązanych do przedłożenia 
Radzie Miejskiej w Baborowie oświadczenia lustracyjnego

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/ projekt uchwały
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 2 
głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VI- 35/07 w sprawie  
„powiadomienia  osób zobowiązanych do przedłożenia Radzie Miejskiej w Baborowie 
oświadczenia lustracyjnego” – stanowi ona zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
Przew. RM – z uwagi na to, że zmieniłem miejsce pracy i przeszedłem z Referatu 
Dzielnicowych w  Baborowie do Komisariatu Policji w Kietrzu i praca zawodowa wypełniła 
ten czas, to te działania w okresie międzysesyjnym  dot. działalności Przewodniczącego RM 
były ukierunkowane na funkcjonowanie biura rady, pełnienia dyżurów i przyjmownia 
interesantów . Uczestniczyłem w zebraniach wiejskich,  bo przeprowadzane są wybory 
sołtysów. Brałem udział w  konsultacjach  w sprawie zagospodarowania obiektów po byłej 
cukrowni, o czym szerzej wypowie się Burmistrz .
 Do  RM wpłynęło również pismo Woj.Opolskiego dot. rozstrzygnięcia nadzorczego  w 
sprawie uchwały o utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy .

Sekretarz Gminy  przytoczył treść rozstrzygnięcia nadzorczego  nt. w/w uchwały nr V-23/07, 
co skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały w części. – stanowi ono zał. nr 12 do 
niniejszego protokołu. 
Jeżeli Rada ma  wątpliwości co do rozstrzygnięcia wówczas Rada  powinna  podjąć uchwałę 
o tym, że zaskarża  się to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

Radny B.Kanas – nie mam uwag, ale z tego co słyszę są one zasadne i słuszne i zaskarżanie 
nic nie da.
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Rada Miejska przyjęła do wiadomości rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego w 
spraw. uchwały nr V-23/07.

Ad.5
Burmistrz Gminy :
- 27 lutego br.- aby uniknąć sytuacji jak miała miejsce przy likwidacji szkoły w 
Tłustomostach, że protestowano przeciwko temu, że nie każdy przeczytał to co było 
wywieszone i opublikowane,  tym razem każdy z rodziców przedszkolaków otrzymał 
pisemną informację o tym, że przedszkola będą zlikwidowane i na ich bazie utworzone nowe 
przedszkola.  W piśmie było również pouczenie o tym, że jeżeli rodzice mają jakiekolwiek 
wątpliwości mogą z pytaniami zwracać się do dyrektora lub Burmistrza. 
Do ZUK przekazano pisma wzywające zgodnie z ustaleniami na sesji wzywające 
mieszkańców Gminy Baborów do podpisywania umów na wywóz nieczystości stałych oraz 
do MGSWŚ Południe pisma wzywające wszystkich niepodłączonych do kanalizacji 
sanitarnej, a mających taką możliwość do tego, aby do kanalizacji się podłączyli. Jakie są 
skutki tych pism, to  P.Prezes ZUK się wypowie.
Zwołałem 4 zebrania wiejskie w Suchej Psinie, Dzielowie, Babicach i Rakowie. Dokonano 
tam wyboru sołtysów i rad Sołeckich W Babicach nastąpiła zmiana i sołtysem jest P.Zbigniew 
Burzyński,  natomiast w  pozostałych sołectwach jest bez zmian.  Terminy kolejnych zebrań 
zostaną ustalone  po sesji.
- 3 marca br. – wziąłem udział w konferencji zorganizowanej przez Marszałka Województwa. 
Miała ona na celu przybliżenie aspektów, możliwości dofinansowania  budowy boisk 
wielofunkcyjnych, pokrytych sztuczną trawą, ponieważ Minister Sportu dofinansowuje tego 
typu obiekty.
Brałem udział w konferencji „Odnowy wsi” w Ostrożnicy, zorganizowanej przez członka 
Zarządu Wojewódzkiego p. Wilczyńskiego. Na konferencji omawiano aspekty związane z 
„Odnową wsi” oraz  funkcjonowaniem programu Leader .
Ponadto wykonywałem wszystkie obowiązki wynikające z pełnionej funkcji.

Radny B.Kanas – jak Pan ocenia funkcjonowanie programu „Odnowy wsi”  w naszej 
gminie.

Burmistrz Gminy – Urząd Marszałkowski, który pilotuje program „Odnowy wsi” taką ocenę 
wykonał i bynajmniej nie jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o uczestnictwo w programie. Z 
naszych sołectw wyróżnia się Sucha Psina, natomiast dwa pozostałe sołectwa w 
czterostopniowej ocenie są drugie od końca uczestników mało aktywnych. Program „Odnowa 
wsi”. jest to program, który niejako wychodzi od dołu. Realizują go  mieszkańcy sołectwa, 
grupy inicjatywne, które są stymulowane przez lidera  każdego z sołectw i tak jak lider działa 
i jest w stanie zmotywować, zachęcić do działania swoich współmieszkańców tak też ten 
program jest realizowany. Być może powodem jest również to, że w programie krążą zbyt 
małe pieniądze, bo jak jest większy to i chęć do działania wzrasta. Może program Leader 
Plus, który będzie dysponował większymi pieniędzmi, dawał większe możliwości 
stymulowania i rozwijania działalności. Istnieje możliwość, że te najmniej aktywne sołectwa 
zostaną z programu Odnowa wsi skreślone, jak również dopisania nowych sołectw do 
uczestnictwa w programie „Odnowa wsi”. Temat jest cały czas otwarty, jednak Marszałek 
Wilczyński mocno podkreślał, że nie chodzi o statystykę a o rzeczywiste działania . Jako 
przykład dawał wieś Pilszcz, która w tej chwili przoduje w województwie.
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Ad 6.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Hończak przedstawił stanowisko Komisji 
Rewizyjnej odnośnie skargi (zał. nr 13 do protokołu) na Burmistrza Gminy Baborów złożonej 
przez P.Krzysztofa Szczudło w sprawie blokady konta bankowego  oraz bezzasadnego zajęcia 
środków finansowych w większej ilości niż zobowiązanie wobec gminy Baborów – stanowi 
ono załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Komisja zawnioskowała do Rady o uznanie skargi za bezzasadną.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się  Rady Miejskiej o wyrażenie stanowiska w /w 
sprawie.
Rada Miejska w obecnosci15 radnych 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 3 
głosach „wstrzymujących” opowiedziała się za uznaniem w/w skargi za bezzasadną.

Następnie Przew. KR przedstawił stanowisko KR w sprawie skargi( zał. nr 15 do protokołu) 
P.Lidii Wolskiej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie 
skierowana do Rzecznika Praw Obywatelskich , a następnie przekazana  do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Opolu w sprawie odmowy przyznania pomocy Pani Genowefie 
Laska (matce P.Lidii Wolskiej) w formie usługi opiekuńczej  - zał. nr 16 do niniejszego 
protokołu)

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się  Rady Miejskiej o wyrażenie stanowiska w /w 
sprawie.
Rada Miejska w obecnosci15 radnych 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 2 
głosach „wstrzymujących” opowiedziała się za uznaniem w/w skargi za bezzasadną.

Ad 7.
Radny C.Wanat – pytanie do P.Starosty – czy droga Tłustomosy –Raków będzie 
remontowana, naklejanie łat  nie zdaje egzaminu i jeździ się po tym bardzo źle.
Na ostatnich Komisjach rozmawialiśmy o administrowaniu oświatą w Gminie Baborów. Czy 
P.Starosta jako były wiceburmistrz zajmujący się oświatą w Kietrzu mógłby powiedzieć jak to 
jest rozwiązane na terenie Gminy Kietrzu?

Radny W.Hołownia – ile wniosków i na jaką kwotę Starostwo wypłaciło w 2006r. środków 
z tytułu odszkodowań w związku z drogami, uszkodzonymi samochodami osób prywatnych. 

Radny F.Wierzbicki – czy jest już jakaś decyzja odnośnie remontu cząstkowego dróg 
powiatowych, jeżeli tak to od kiedy się on zacznie?

Radny L.Górski – ul. Raciborska – sprawa gwarancji obecnie rękojmi.
- zanim Pan został Starostą pełnił Pan funkcję wiceburmistrza w Gminie Kietrz – jaki Pan 
miał zakres obowiązków jako wiceburmistrz, czy był Pan odpowiedzialny za oświatę?
- czy w Kietrzu było stanowisko dyrektora, kierownika GZOKiS-u?
- czy w Starostwie przygotowuje się projekty na pozyskanie funduszy unijnych , czy aktualnie 
złożono jakieś wnioski?

Radny K.Dolipski – ostatnio bardzo dużo czytamy na temat szpitala. Jest jakaś nowa 
koncepcja, bo padła koncepcja połączenia się w konsorcjum ze szpitalem w Kędzierzynie-
Koźlu. Mówi się nt. prywatyzacji, proszę o przybliżenie tego tematu. Czy rzeczywiście 
kondycja finansowa  szpitala jest tak fatalna, że zadłużenie przekroczyło 11 mln zł. i czy Pan 
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przewiduje, że ten krok w kierunku prywatyzacji spowoduje oddłużenie, czy jest związane z 
tym, że zakres usług jaki będzie ta placówka prowadziła dla potencjalnych klientów będzie 
zmniejszony czy też rozszerzony.

Starosta Powiatu – Józef Kozina – drogi powiatowe  jeszcze nie są łatane. Będziemy łatać 
koniec maja –czerwiec. Dlatego tak późno, bo w tym roku nie będziemy łatać łat, bo jak 
otrzymałem od Kierownika P.Fuławki wykaz łat, dziur do łatania  to jest ich ok. 50 tys. 
Przyjęliśmy strategię, że w tym roku chcemy robić duże połacie dywaników, czyli tam, gdzie 
jest największe nasycenie dziur, tam będzie frezowanie i będzie robiony nowy dywanik.
W dniu dzisiejszym skończyliśmy objazd dróg powiatowych, zobaczyliśmy ich stan, który 
jest bardzo zły.  Droga Raków- Tłustomosty – Radna Powiatu P.Kielska walczy o tę drogę. 
Mamy na tę drogę 150 tys.zł., jeżeli  zmieści się w tej kwocie dywanik, bo będziemy robili 
przetarg to będzie nowy dywanik. Będzie to w II półroczu. Planujemy robić dywaniki, a nie 
łaty. Według naszych obliczeń, aby niejako załatwić główne problemy powinniśmy wykonać 
ok. 50 tys.m2. Jeżeli się policzy, że średnio droga ma 5 metrów szerokości, to jest to 10 km 
drogi, wiec są to ogromne koszty. Stąd się bierze sytuacja , że w tym roku trochę później 
będziemy to robić. Na sesji 28 marca br. przesunęliśmy wszystkie  możliwe środki na drogi i 
chcemy na to przeznaczyć 2 mln zł. Myślę, że jest to duża kwota, chociaż  ona nie zaspokoi 
wszystkich potrzeb ale sadzę, że przynajmniej te główne tematy będą zrealizowane. 
Pojedyncze dziury będą łatane przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac 
interwencyjnych, którzy w liczbie 4-5 pozostaną na stałe, bo przejęliśmy samochód  z Domu 
Dziecka w Krasnym Polu, zostanie im zakupiony sprzęt i dziury będą łatane na zimno, aby 
przygotować pod przyszły rok. Przesunęliśmy środki, aby ogłosić duży przetarg, bo liczymy, 
że dzięki temu o te 5 zł. na m2 będzie taniej. Duży przetarg należy ogłosić w biuletynie 
zamówień publicznych i to wydłuża procedurę. Nie wiem jak będzie po przetargach, bo w tej 
chwili jest więcej pieniędzy jak wykonawców.
Na terenie Gminy Baborów mamy zaplanowane wykonanie następujących odcinków  : 
Baborów – Dziećmarów -2300m2 , Baborów-Sucha Psina – 570 m2. Czerwonków – Kietrz – 
550 m2  , Kietrz – Tłustomosty – 610 m2 , Baborów- Dzielów – 1080 m2 , Baborów-Szczyty 
-1700m2  i odcinek Raków -Tłustomosty  oraz przepust drogowy na drodze do Dobrosławie. 
Po 30 lipca można  mnie rozliczać z łatania dróg. W tym tygodniu objeździłem wszystkie 
drogi i  mogę stwierdzić, że w porównaniu do innych,  to drogi w Gminie Baborów nie są 
najgorsze. 
- nie wiem jaka była wypłacona kwota odszkodowania, wiem, że takie przypadki były . 
Starostwo się ubezpiecza jako właściciel drogi, aby firma ubezpieczeniowa za to płaciła. 
Musiałbym to sprawdzić.
- ul. Raciborska – występowaliśmy dwukrotnie do Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
 i Mostowych w Głubczycach z ponagleniem o wykonanie tychże prac . Dzisiaj 
rozmawialiśmy z P.Olejnikiem, który jest zastępcą Prezesa  i mówił, że jest w kontakcie z 
Zakładem Usług Komunalnych i ustaliliśmy z nim, że jeżeli do końca kwietnia tego nie zrobią 
to my jako Starostwo zlecimy firmie zewnętrznej wykonanie tego a ich  z tego tytułu 
obciążymy. Daliśmy im dzisiaj czas do końca kwietnia.
- nie bardzo chciałbym mówić o wzorach kietrzańskich, bo każda gminami swoje wzorce
 i system działania, nie  ma gmin porównywalnych. W Baborowie jest GZOKiS w Kietrzu ja 
byłem jako kierownik Oświaty. Jeżeli chodzi o zakres  to ja byłem za oświatę 
odpowiedzialny .Np. w Starostwie każda szkoła ma swoją administrację i pełną księgowość. 
- projekty na pozyskanie funduszy europejskich – o funduszach unijnych jak w przypadku 
SPOR-u  szumnie, dużo się  mówiło a pieniędzy wbrew pozorom mało. Teraz również mówi 
się o Regionalnym Programie Operacyjnym,  o ponad 400 mln euro. Byłem ostatnio na 
konwencie starostów, podano nam ile powiaty mogą czerpać z tego korzyści. Np. na drogi 
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powiatowe, których my mamy tylko 330  będzie tylko 8 mln 300tys euro- mnożąc to  razy 
cztery  to optymistycznie będzie 33 mln zł.. jest to  nieduża kwota. Składanie wniosków to 
sierpień 2008r. Realizacja na pewno będzie w  II połowie 2009r., chociaż mówią, że 
procedury są uproszczone, na szkolnictwo ponad gimnazjalne będzie 5 mln. 100 tys euro. To 
jest 20 mln zł. na termomodernizację itd. Termin składania wniosków – wrzesień 2009r.- 
realizacja 2010r.Na służbę zdrowia  - 3 mln 600 tys euro.- 14 mln zł. – wrzesień 2008r.,a żeby 
dostosować nasz szpital do tzw. standaryzacji potrzeba 25 mln zł. Na pewno będziemy 
składać wnioski . Będziemy korzystali ze współpracy trans granicznej tj. INTERREG . 
Będziemy tam składali na drogi, które niejako łączą granicę, czyli Kietrz – Ściborzyce W, 
Pietrowice Gł. – Opawica, Głubczyce – Wiechowice. Chcemy razem z Powiatem  Prudnik 
wystąpić z wnioskiem o środki w wysokości 10 mln zł.po 5 mln zł dla każdego z Powiatów i 
z tych środków wykonać  w/w drogi. Do RPO chcemy złożyć wnioski na remont drogi 
Głubczyce-Lisięcice oraz Bernacie  -Tłustomosty. Złożyliśmy wniosek na boisko z sztuczną 
trawą przy Liceum Ogólnokształcącym.
- temat szpitala – w przyszłym tygodniu wystąpimy do poszczególnych rad w Powiecie , z 
prośbą o wydanie opinii nt. przekształcenia, sprywatyzowania części naszego szpitala 
z uzasadnieniem ,które na pewno będzie bardzo obszerne. Dlaczego w tym kierunku idziemy.
Pierwszy argument już podałem potrzeba 25 mln na standaryzacje do roku 2012. Po drugie 
sprawa konsorcjum, o którym cały czas było głośno . Problem jest w zadłużeniu, ale nie jest 
to najważniejszy problem. Główny to, że w momencie kiedy konsorcjum powstawało 
zmieniono kadrę medyczną. Część lekarzy mieszkających na terenie Głubczyc rozpierzchła 
się po Strzelcach Opolskich. Do Głubczyc przybyli lekarze w ramach kontraktu głównie
z Kędzierzyna Koźla . Teraz, gdy Dyrektor Majcher z dniem 1 stycznia 2007r. przestał być 
dyrektorem SP ZOZ w Głubczycach lekarze z różnych powodów zaczęli odchodzić do 
Kędzierzyna Koźla i zrodził się problem dyżurów  czyli  braku lekarzy. Trzecia przyczyna , to 
zadłużenie. Ja nie powiem, ile ono dokładnie wynosi, bo tego nikt nie wie. Weszła firma 
audytorska, żeby zbadać nam bilans za ubiegły rok, powiązania z umową konsorcjum, 
ponieważ tam był taki zapis, że konsorcjum dzieli się stratami, ale druga strona nie bardzo 
chce nam udostępniać dane i  dokumentację. Dokumentację nt. szpitala w Głubczycach się 
udostępnia , natomiast tę  gdzie mowa o wspólnym  prowadzeniu apteki, kuchni, pralni itd. 
jest z tym kłopot. Liczyliśmy, że audyt do 20 kwietnia  br. zostanie ukończony, ale na pewno 
zostanie to przedłużone,bo  np. tydzień przed świętami wzięły sobie panie urlop z 
księgowości w Kędzierzynie Koźlu i nasze panie nie miały co tam robić. Cały czas jesteśmy 
zaskakiwani różnego rodzaju sprawami. Nagle pod koniec marca okazało się, że pracownicy 
w Kędzierzynie Koźlu prowadzący nam administrację wypowiedzieli umowę o pracę. Myśmy 
w ogóle nie wiedzieli, że takie umowy są, tego nikt nie wiedział. 6 listopada 2006r.takie 
umowy zostały podpisane, a konsorcjum działa od 2005r., więc musieliśmy szybko jechać do 
Kędzierzyna Koźla, bo od 1 kwietnia nie mielibyśmy obsługi administracyjnej i musieliśmy 
przekonać ich, aby prowadzili to do 30 czerwca. Ponadto podpisano umowę z firmą Magelan, 
która ściąga wierzytelności i zadłużenie, że będzie ściągała od  naszego ZOZ-u dług i okazało 
się, że ktoś z tego  tytułu  musiał zapłacić 100 tys. zł. prowizji. Okazało się największym 
wierzycielem jest ZOZ Kędzierzyn Koźle -1mln 200 tys zł. balansujemy na krze, która w 
każdej chwili może się wywrócić. Stąd widząc tą niepewność, braki w obsadzie, 
niemożliwość sfinansowania tej standaryzacji zgodnie z potrzebami, chociaż może ona być 
dużo tańsza  niż te wyliczenia  firmy katowickiej , która kosztowała 150 tys zł, widząc to, że 
za ubiegły rok ZOZ Głubczycki przyniósł stratę 850 tys zł. a firma  GAWRO mająca stację 
dializ w głubczyckim szpitalu w miesiącu sierpniu wpłaciła 1 mln 350 tys zł. czynszu 
dzierżawnego za 15 lat z góry. Gdybyśmy to zsumowali, to straty są ponad 2 mln zł.przy 
kontrakcie szpitalnym tylko 7 mln zł. Są to niewyobrażalne straty. Mieliśmy  Radę Społeczną 
na której nie przyjęto planu finansowego na ten rok, ponieważ już sam plan finansowy 
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zakładał stratę 500 tys zł., przecież jest to niedopuszczalne. W ustawie o  finansach 
publicznych jest mowa o tym, że firma przynosząca straty powinna być postawiona w stan 
likwidacji. Mając tą sytuację, możemy uznać, że nie ma tematu i udawać, że szpital leczy, ale 
to nie o to chodzi . Myślę, że tak jak powiedział Wiceburmistrz, że czasami trzeba 
podejmować decyzje bardzo trudne . Jest to dla nas bardzo trudna sprawa, która zajmuje 
bardzo dużo czasu. Uznaliśmy, że trzeba coś z tym szpitalem zrobić, bo nie można udawać, że 
on leczy, że nie ma problemu. Problem jest. Mieszkańcy Kietrza jak i Baborowa korzystają 
chętniej ze szpitala w Raciborzu, bo na dzień dzisiejszy jest lepszy. Postanowiliśmy coś 
zrobić i zaczynamy rozglądać się za alternatywą co zrobić. 
Sam dyrektor Majcher powiedział, że takich koterii jak w szpitalu w Głubczycach to on 
nigdzie nie widział. Szpital ma leczyć, pielęgniarki mają obsługiwać chorych, lekarze mają 
leczyć a nie zajmować się wszystkim tym, co nie trzeba. Alternatywa może być tylko taka, ze 
należy znaleźć inną formę zarządzania. Dług zawsze jest długiem Starostwa. Będzie ono 
miało 11 mln zł problemu, będziemy musieli sobie z tym poradzić i poradzimy. Zaczęliśmy 
się rozglądać po całej Polsce jak takie problemy rozwiązują. Na terenie woj. Opolskiego 
funkcjonują 3 takie szpitale niepubliczne :Prudnik, Kluczbork i Ozimek. Do utworzenia 
niepublicznego szpitala przygotowuje się szpital w Kupach. Zaczęliśmy jeździć po tych 
szpitalach, które funkcjonują na innych zasadach . Byliśmy w Ząbkowicach Śląskich , 
Ozimku, rozmawiałem ze Starostą Kamienia Pomorskiego, prezydentem Zamościa. Po tym 
zaczęliśmy się zastanawiać co robić i uznaliśmy, że jedyną formą jest wydzielenie z SP
 ZOZ-u części i wydzierżawienie pomieszczeń i sprzętu z dokonaniem cesji kontraktu na 
podmiot, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Ten podmiot będzie sukcesywnie 
świadczył takie usługi, które świadczy szpital obecnie. Mam nadzieję, że na lepszym 
poziomie. Szpital będzie funkcjonował 24 godziny na dobę, będzie 4 podstawowe oddziały, 
specjalistyka , odstawowa opieka zdrowotna, dyżur lekarzy i tutaj nic się nie zmieni. Podmiot 
niepubliczny może zapłacić lekarzom tyle ile rynek sugeruje. W szpitalu funkcjonują już 
niepubliczne zakłady i się sprawdzają a nawet inwestują.

Radny F.Wierzbicki – droga Baborów- Dzielów – kilka lat temu wycięto kilkadziesiąt drzew 
obok drogi i z pni na wiosnę wyrasta mnóstwo młodych pedów i nie można przejechać.

Starosta Powiatu – objeździliśmy wszystkie drogi  i  wszystko to widziałem, ale zatrudnione 
w ramach prac interwencyjnych osoby będą to wykonywały. Musimy sobie wszyscy zdać 
sprawę, że będzie to 3-4 osoby a pracy jest bardzo dużo. Mam prośbę i apeluję o nie 
zaorywanie dróg, bo będziemy obciążać za zajęcie pasa drogowego.

Radny M.Hończak- czy coś można zrobić z drzewami rosnącymi na drodze Raków 
Tłustomosty?

Starosta Powiatu – przypuszczam, że nic nie można zrobić z rosnącymi tam  jesionami i 
pozwolenia na ich wycinkę się nie dostanie. Do wycięcia  jest 8100 topól

Radna Powiatu – na terenie Gminy Baborów jest 1500 sztuk.

Radny B.Kanas – kiedy rozpocznie się remont dróg gminnych, jak daleko jest posunięty 
temat przetargu i czy nie lepiej zrobić tak jak starostwo, czyli kawałki dywaników w zamian 
za łaty?
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Burmistrz Gminy – od 3 lat drogi gminne łatane są metodą na zimno i  co roku na wiosnę 
sprawdzam osobiście i te łaty nie wypadają, natomiast wypadają nowe dziury. Uważam, że 
stan techniczny naszych dróg gminnych jest całkiem niezły. Łatanie dróg rozpocznie się w 
przyszłym tygodniu  a zakończy się przed końcem maja, ponieważ wykonawca zadeklarował, 
że część remontów wykona już w związku z ”Biegiem Baborowa” a pozostała część będzie 
wyremontowana do końca maja.

Radny L.Górski – czy Gmina Baborów aplikowała o jakieś środki unijne?
- pytanie do P.Skarbnik – jaka kwota została zabezpieczona w tym roku na pobory 
Wiceburmistrza?

Radny K.Dolipski – na ubiegłej sesji  Rada  upoważniła Burmistrza do przeprowadzenia 
rozmów z władzami firmy SUDZUCKER w sprawie hotelu cukrowni w Baborowie – jak 
daleko zaawansowana jest ta sprawa ?
- na komisji Burmistrz poinformował nas, że jest jakiś tajemniczy podmiot, który 
zainteresowany jest zakupem budynku po byłej szkole na ul. Krakowskiej – jak daleko są te 
rokowania?
- Zarząd, Sekcja PKP zajmująca się infrastrukturą kolejową czy zwróciła się do Gminy 
Baborów  w sprawie likwidacji linii kolejowej Racibórz- Głubczyce – Racławice , bo z tego 
co wiem Gmina Głubczyce zajęła dosyć stanowcze  stanowisko odnośnie likwidacji tej trasy 
kolejowej, że będzie starała się nie dopuścić do jej zamknięcia . Czy Gmina Baborów w tym 
kierunku poczyniła jakieś starania, czy ta Dyrekcja PKP zwróciła się również do naszej 
Gminy?
- proszę nas poinformować  jaki zakres kompetencji będzie miał nowo powołany Zastępca 
Burmistrza, czyli czym konkretnie będzie się zajmował?

Burmistrz Gminy – wnioski aplikacyjne  do funduszy unijnych – na dzień dzisiejszy nie jest 
prowadzony nabór żadnych wniosków RPOWO. Pierwsze nabory  nas dotyczące są 
planowane we wrześniu i grudniu, zupełnie inaczej niż w Sektorowym Zintegrowanym 
Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego . Jest to tak podzielone, że w ciągu 6 lat na 
dany temat będą prowadzone 2 -3 nabory. W tym roku będą nabory na kanalizację, na drogi 
będą w roku 2008 itd. Na razie żadnych możliwości aplikacyjnych nie ma, w związku z tym 
żadne wnioski nie zostały złożone.
- krótko po sesji kontaktowałem się z P.Sebzdą – Prezesem Cukrowni Baborów, który 
poinformował mnie, że ta uchwała została podjęta o pół roku za późno. Na sesji kiedy 
proponowałem radzie w formie uchwały  przejęcie hotelu , garaży i działek to radni 
odmówili. W połowie marca zostały sfinalizowane umowy między koncernem SUDZUCKER 
i firmą ECOBERY z Warszawy, która kupiła w całości tereny po cukrowni Baborów wraz z 
nieruchomościami do Cukrowni należącymi. Czyli na dzisiaj temat jest nieaktualny. Jakie są 
zamierzenia firmy ECOBERY na dziś nie jestem w stanie powiedzieć. Firma nie chce 
udzielać informacji w tym temacie, może sami jeszcze nie mają  pomysłu.
- szkoła przy ul. Krakowskiej – kontaktowałem się z inwestorem , umówiłem się na 
spotkanie, ale z nieznajomych przyczyn nie przyjechał. Jednak jest to przedsiębiorca z 
naszego terenu, konkretnie z Głubczyc, wiec sadzę, że temat jest jak najbardziej otwarty.
- linia kolejowa Racibórz – Racławice Śl. – w trakcie całej poprzedniej kadencji wspólnie 
z Burmistrzem Jurkowskim i Burmistrzem Matelą jak również Burmistrzem Głogówka 
prowadziliśmy bardzo intensywne działania zmierzające do tego, by linie tę uchronić przed 
prywatyzacją. Na każdym razem na spotkaniach  z przedstawicielami kolei prezentowaliśmy 
wspólne stanowisko, że linia ta ma być utrzymana i na dzień dzisiejszy nie mam wiedzy 
jakoby coś w tym temacie miało się zmienić i coś miało być likwidowane.
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- zakres kompetencji  Wiceburmistrza zostanie Radzie przekazany w stosownym czasie, 
sadzę, że na najbliższej sesji, ponieważ nie chciałbym niczego robić z nadmiernym 
pośpiechem. Tu żaden pośpiech nie jest wymagany . Wiceburmistrz i tak musi mieć trochę 
czasu, aby zapoznać się ze specyfiką gminy, z jej problemami, sposobem funkcjonowania itd.

Skarbnik Gminy – w budżecie Gminy na 2007r. została zaplanowana kwota 69 tys 600zł.

Radny K.Dolipski – ostatnio na Komisji zgłosiłem wniosek nt. zatrzymywania się 
samochodów osobowych na chodniku, na skrzyżowaniu ul.Opawskiej i Rynku, znak nie 
został ściągnięty i dalej się samochody zatrzymują jest w dalszym ciągu poważne zagrożenie. 
Jadąc od strony ul. Opawskiej nie ma żadnej widoczności, czy coś nadjeżdża od strony 
Rynku, a zdarza się, że to ograniczenie prędkości nie jest przestrzegane.
-  jadąc drogą powiatową z Baborowa w kierunku do Rakowa jest przystanek gminny, który 
od dawna nie był myty. Proszę spowodować, aby ten przystanek był zadbany i czysty.

Burmistrz Gminy – odnośnie przystanków, to chciałem poinformować, że od dzisiaj trwa 
mycie, sprzątanie i malowanie przystanków 

Przew. RM – pytanie odnośnie parkowania – zostanie sporządzone pismo, bo widocznie 
prośby słowne i rozmowy z mojej strony nie przyniosły oczekiwanego skutku. Kontrola 
patroli na tym terenie będą musiały być większe i dlatego zostanie wysłane pismo do 
Komendy Powiatowej Policji celem podjęcia konkretnych działań.

Radny Linczewski Grzegorz – jak się przedstawia sytuacja przystanku w Babicach, który w 
ostatnim czasie został uszkodzony przez samochód ciężarowy?

Burmistrz Gminy – przystanek w Babicach, który dwa dni po wyremontowaniu został silnie 
uderzony przez samochód ciężarowy, praktycznie zniszczony i wykluczony z użytkowania. 
Niniejszy przystanek stoi na gruncie, którego stan prawny do końca nie był uregulowany, 
ponieważ kilkanaście lat temu gospodarowano mieniem w nieco inny sposób niż obecnie, 
jeżeli było coś tzw. państwowe to można było wybudować przystanek itd. W tej chwili 
okazało się, że działka w części należy do Powiatu a w części do RSP Sułków. 
Przeprowadziliśmy działania administracyjne. Powiat scedował na nas własność części tego 
przystanku, RSP również. Trwają działania windykacyjne, bo jesteśmy upoważnienie do 
wystąpienia do ubezpieczyciela o pokrycie szkody.

Wiceprzewodniczący RM – J.Jasion –czy w statucie Gminy powinien być stosowny  zapis 
przewidujący stanowisko Wiceburmistrza nasze Gminy ? Wiemy, że taki zapis jest w ustawie 
o samorządzie gminnym, czy powinien być też w statucie gminy .  

Radca Prawny Zbigniew Łątka – moim zadaniem, zapis w ustawie jest wystarczający . 
Często nam nadzór Wojewody zarzuca, że cytujemy ustawę, przepisujemy w naszych 
ustawach, więc wystarczy, że tam jest, a z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie aby był 
w statucie, tylko zastanawiam się  w którym miejscu i dlaczego.

Wiceprzewodniczący RM – moje pytanie wzięło się z stad, że w oparciu o posiadany 
komentarz do art. 26 a ustawy o samorządzie gminnym jest napisane tak : na pytanie, czy 
trzeba przewidzieć stanowisko Wiceburmistrza w statucie Gminy  jest napisane tak: statut 
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gminy musi przewidywać stanowisko zastępcy Burmistrza w liczbie wynikającej dla danej 
gminy z art. 26 a ustawy o samorządzie gminnym.

Radca Prawny – taki może być pogląd, prawników jest prawie trzydzieści kilka tysięcy w 
Polsce. Jak mi Pan udostępni ten komentarz, to się zapoznam z tym fragmentem publikacji i 
będę mógł ocenić i się odnieść do tego, z jakich przesłanek wynieśli takie stanowisko.

Radny M.Hończak – Panie Burmistrzu, czym Pan się kierował obsadzając stanowisko 
Wiceburmistrza osobą P.Koniecznego, bo ja miałbym wątpliwości, po przeczytaniu informacji 
w internecie.

Burmistrz Gminy – rzeczą ludzką jest mieć wątpliwości, natomiast ja analizując zarówno 
działania P.Koniecznego, jego kwalifikacje , sposób prowadzenia i zarządzania Gminą  takich 
wątpliwości nie miałem, a, jako że ustawa daje mi w tym momencie pełne prawo wyboru to 
takiego wyboru dokonałem.

Radny B.Kanas -  byłem jednym z przeciwników powołania Zastępcy Burmistrza w Gminie 
Baborów, bo wydawało mi się, że nas na to nie stać i zdania nie zmieniłem. Myślałem, ze 
będzie można to osiągnąć tańszym kosztem, nawet proponowałem inne rozwiązanie i inna 
osobę, żeby uchronić gminę przed  ponoszeniem kosztów. Jednakże stało się to już faktem , 
myślę, że nie czas wracać do tamtych spraw i ułatwić nowemu zastępcy przyjaźniejszy start . 
Decyzja Burmistrza jest suwerenna, miał takie prawo i ma pewne nadzieje . Kiedyś powtarzał 
co dwie głowy to nie jedna – idąc tym tokiem rozumowania ja również wiąże pewne  nadzieje 
z Zastępcą, ale dopiero za dwa lata będę mógł ocenić co się zmieniło, bo tegoroczny i 
przyszłoroczny budżet da mi możliwość jako radnemu, żeby ocenić co to powołanie dało. Na 
dzisiaj muszę wierzyć i chcę wierzyć, że jest to trafny wybór, a to co usłyszałem od 
P.Dominika Koniecznego daje mi podstawy ku temu, że w naszej gminie może cos drgnąć w 
pewnych sprawach. Dajmy szansę.

Radny K.Dolipski – co jest robione na ul. Wiejskiej przy cmentarzu, jaki zakres prac tam jest 
przewidywany?

Burmistrz Gminy – w budżecie Gminy Baborów na rok 2007 zapisano modernizację ul. 
Wiejskiej. Na tym odcinku w chwili obecnej trwa wybieranie koryta pod chodnik . W tym 
roku zostanie ułożony krawężnik i nawierzchnia chodnika . W przyszłym roku, bądź latach 
przyszłych zostanie położona nawierzchnia jezdni do bramy głównej cmentarza. Dalej będzie 
utwardzenie  typu parkingowego na miejsca postojowe dla samochodów.

Wobec wyczerpania porządku Sesji Przew. RM o godz. 19 00 zamknął VI Sesję RM .

Protokółowała : M.Woźniak.

18


