
Protokół nr VII
Sesji Rady Miejskiej Baborowa 

odbytej 26 kwietnia 2007r. w sali konferencyjnej UM w Baborowie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godz.14:00 otworzył sesję i po 
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 
13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Listy obecności radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych oraz pozostałych 
uczestników stanowią odpowiednio zał. nr 1,2 i 3.

Burmistrz Gminy – zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad pkt 5 e  „podjecie 
uchwały w sprawie  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” ( dot. sprzedaży szkoły na 
ul. Krakowskiej).

Rada jednogłośnie przyjęła  w/w zmianę 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 ;
3. Sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania zadań w 2006r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Baborów  w tym:

       a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za 2006 rok przez Burmistrza 
                        Gminy Baborów oraz opinii RIO nt. sprawozdania 

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii RIO w sprawie wniosku
5. Podjecie uchwał dot.:

a. ustalenia czasu realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego 
oraz odpłatności za świadczenia  udzielane przez przedszkola publiczne 

b. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
c. wyznaczenia przedstawiciela Gminy Baborów do Zgromadzenia Związku 

Gmin Śląska Opolskiego
d. wyrażenia poparcia dla stanowiska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Wielkopolski w sprawie zachowania systemu finansowania ochrony 
środowiska w Polsce z dnia 29 marca 2007r.

e. wytypowania nieruchomości do sprzedaży.
6. Wyrażenie opinii nt. sprzedaży działki na ul. Kuroczkina
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

miedzysesyjnym
8. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 

miedzysesyjnym , a w szczególności z wykonania uchwał.
9. Zapytania, wolne wnioski

Ad 2.
Rada Miejska w obecności 13 radnych  przyjęła protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 11 
kwietnia 2007r.
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Ad 3.
Burmistrz Gminy przedstawił w formie pokazu multimedialnego sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy Baborów.

Ad 4.
Skarbnik Gminy Irena Jazowiecka przedstawiła Radzie Miejskiej  ogólnie sprawozdanie
 z realizacji budżetu Gminy Baborów za 2006r.( sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do 
niniejszego protokołu) oraz przytoczyła treść  uchwały  nr 112/2007  13 kwietnia 2007r. 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy za 2006r.( stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Hończak przedstawił Radzie 
wniosek oraz uchwałę nr 1/07  Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Gminy Baborów z wykonania budżetu gminy za 2006r.( wniosek i uchwała stanowią 
odpowiednio zał. nr 6 i 7 do niniejszego protokołu)

Wiceprzewodniczący Rady Jan Jasion odczytał uchwałę nr 186/2007 z dnia 11 
kwietnia 2007r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt, opinii o 
wniosku Komisji Rewizyjnej w spawie absolutorium za 2006r.( stanowi ona zał. nr 8 do 
niniejszego protokołu)

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Magdalena Wójcik 
poinformowała o pozytywnej opinii Komisji nt. przedłożonego przez Burmistrza 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.i wniosku o udzielenie Burmistrzowi 
absolutorium.

Dyskusja:

Radny Bronisław Kanas – P.Burmistrzu , to nie był budżet, który ja akceptowałem, jestem 
zwolennikiem innej polityki finansowej, to nie znaczy, że nie śledziłem i analizowałem tego 
co w minionym roku się działo. To co zawarte jest w przedłożonym  sprawozdaniu to  jest to, 
co uchwaliła Rada Miejska poprzedniej kadencji. Pan zrobił więcej niż tam jest napisane. Być 
może wpływ na Pańskie działania i mocne zaangażowanie miała sytuacja przy  udzielaniu 
absolutorium w roku poprzednim . Starał się Pan mocno i męczył solidnie i może dlatego też 
powołał Pan obecnie swojego Zastępcę. Nie ma się do czego przyczepić, martwi trochę 
zadłużenie gminy, które wzrosło, a przed którym przestrzegałem, ale nie zrobilibyśmy tego, 
co oczekują społeczności lokalne naszej Gminy . Nie były to może duże inwestycje, ale 
spełniły potrzeby tych ludzi, którzy o to zabiegali. Miałem również swoją satysfakcję, bo 
niektóre z tych bolączek miałem obowiązek nagłaśniać. Po raz pierwszy w Pana historii jako 
gospodarza gminy dzisiaj będę głosował „za”.

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar 
Kacprzak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Gminy Baborów.

W wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 

głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr VII-36/07  w sprawie „Udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów  - która stanowi zał. nr 9 do niniejszego 
protokołu
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Ad 5.
a) podjecie chwały w sprawie  ustalenia czasu realizacji podstaw programowych 
wychowania przedszkolnego oraz odpłatności  za świadczenia udzielane  przez 
przedszkola publiczne.
( druk nr 36 a)

Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  pozytywnie zaopiniowała w/w  projekt 
uchwały.

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

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 głosów 
„wstrzymujących” i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII-37/07 w sprawie  
„sprawie  ustalenia czasu realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego 
oraz odpłatności  za świadczenia udzielane  przez przedszkola publiczne „ – stanowi ona 
zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad 5
b) podjecie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 
2007r.( projekt druk nr 37 a)

Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany do budżetu,  które ujęte są w  uzasadnieniu 
uchwały.

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W  wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i  
0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwalę nr VII-38/07 w sprawie” Wprowadzenia 
zmian do budżetu Gminy Baborów”- stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 5
c)podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Baborów do 
Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego

Radny B.Kanas – proszę, aby Zastępca Burmistrza  przedstawił w kilku słowach swoje 
doświadczenia  w ramach pełnienia funkcji w tym związku.

Zastępca Burmistrza Dominik Konieczny – nie mam doświadczeń w tym zakresie, 
ponieważ w woj. Śląskim nie ma takiego związku, bo jest to Związek Gmin Śląska 
Opolskiego. Gmina Rudnik natomiast była przez jakiś czas w Związku Gmin Województwa 
Śląskiego.

Radny L.Górski – P.Burmistrzu w internecie czytałem o panu niepochlebną opinię z 
poprzedniego miejsca pracy i mam wątpliwości, które chciałbym rozwiać. Zarzuca się Panu, 
że w poprzednim miejscu pracy w Gminie Rudnik „wyczyścił” Pan dyski urzędnikom.
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Przew. RM – powyższa wypowiedź nie dotyczy omawianego punktu. W uchwale jest 
zapisane, że na wniosek Burmistrza ustala się przedstawiciela do reprezentowania w ZGŚO. 
Chciałbym poznać sens Pańskiego pytania.

Radny L.Górski – jak mam głosować za tym wnioskiem, to chciałbym rozwiać wątpliwości. 
Jak ktoś reprezentuje gminę na zewnątrz, to powinien mieć nieposzlakowaną opinię. 
Uważam, że ma to związek z uchwałą. Jak Burmistrz nie zajmie stanowiska w tej sprawie, to 
będę głosował przeciw.

Przew. RM – uważam podobnie, ale nie w sposób bezpośredni dotyczy to tej uchwały . Na 
dzień dzisiejszy internet jest zasypywany różnymi rzeczami i trudno w tej chwili bazować na 
opinii ogólnie dostępnej strony, aby wyrażać takie opinie to chciałbym, aby osoba, która takie 
opinie wyraża przedstawiła bardziej wiarygodne i rzetelne źródło. Jest to tylko moja taka 
wątpliwość w temacie.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych – 10 głosami „za”, przy 1 
głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę  nr VII-39/07 w sprawie 
wyznaczenia przedstawiciela Gminy Baborów do Zgromadzenia Związku Gmin Śląska 
Opolskiego- stanowi ona zał. nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad 5 
d)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Stowarzyszenia Gmin i  
Powiatów Wielkopolski w sprawie zachowania systemu finansowania ochrony środowiska 
w Polsce z dnia 29 marca 2007r.

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

Burmistrz Gminy - Eugeniusz Waga – na ostatnim Zjeździe ZGŚO przedstawiono nam 
stanowisko Zjazdu Przedstawicieli Powiatów Wielkopolski w sprawie zachowania systemu 
finansowania ochrony środowiska, ponieważ nasz rząd zmierza się do tego, aby zlikwidować 
część funduszy celowych m.in. fundusz ochrony środowiska. Fundusz ten gromadzi na 
swoich kontach środki pochodzące z opłat  z korzystania ze środowiska . Do tej pory było to 
dzielone tak, że pewien procent wpłacanych opłat do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska trafiał do Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska , Powiatowych FOŚ , 
Wojewódzkich FOŚ Centralnych FOŚ . Najbardziej niepokojącym jest fakt, że rząd chce 
scentralizować podział tych funduszy. Opłaty i kary z korzystania ze środowiska zostaną, 
jednak pozostawałyby na szczeblu centralnym i rozdzielane byłyby centralnie. Będzie to 
zmniejszało dostępność do funduszy dla takich gmin jak Gmina Baborów, ponieważ 
wiadomo, że im dalej są pieniądze od gminy,  tym trudniej je pozyskać. Stąd na Zjeździe 
została przyjęta uchwała negująca ten projekt uchwały i ZGŚO zwrócił się do gmin o 
poparcie tego stanowiska w formie uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 
głosów  „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę  nr VII-40/07 w sprawie 
wyrażenia poparcia dla stanowiska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w 
sprawie zachowania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce z dnia 29 marca 
2007r.
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- stanowi ona zał. nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad 5
e) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do  sprzedaży. ( dot. 
budynku byłej szkoły na ul. Krakowskiej)

Przew. RM – temat budynku po byłej szkole na ul. Krakowskiej w Baborowie był bardzo 
szczegółowo dyskutowany  na jednej z sesji i jest wszystkim znany.

Burmistrz Gminy- budynek byłej szkoły na ul. Krakowskiej jest usadowiony na działce 0,55 
ha , posiada trzy kondygnacje. Kolejna kadencja Rady staje przed wyzwaniem, co zrobić, 
żeby ten budynek zabezpieczyć przed zniszczeniem. Ok. 2 miesięcy temu głubczycki 
przedsiębiorca – p. Bronisław Chmielewski zadeklarował chęć zakupu tego obiektu, z chęcią 
wykorzystania go jako obiektu handlowego. Dzisiaj rozmawiałem z p.Chmielewskim, 
podtrzymuje swoją propozycję. Parter budynku zostałby przeznaczony pod handel, natomiast 
pozostałe pietra na cele mieszkaniowe.

Radny B.Kanas – wyrażam swoje poparcie dla tego zamierzenia 

Radny F.Wierzbicki – czy ten areał 0,55 ha to dotyczy działki w obrębie ogrodzenia czy 
także za nim ?

Burmistrz Gminy – jest to jedna działka w ramach istniejącego ogrodzenia.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 
głosów  „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę  nr VII-41/07 w sprawie 
przeznaczenia nieruchomości do  sprzedaży - stanowi ona zał. nr 14 do niniejszego  
protokołu.

Ad 6.
Wyrażenie opinii nt. sprzedaży działki na ul. Kuroczkina.

Przew. RM – temat sprzedaży działki również był omawiany na komisjach 

Burmistrz Gminy – jest to w tej chwili działka niezagospodarowana położona przy ul. 
Kuroczkina, poniżej piekarni. Jest to ok.0,89 ha. Część z niej jest oznaczona w ewidencji 
gruntów  jako grunt przeznaczony pod budowę, wyłączonej z produkcji rolnej , ok.2/3 tej 
działki to rola kl.II.  Zakupem tej  działki zainteresowany jest przedsiębiorca z Baborowa 
Chciałby on  na niej zlokalizować halę, w której magazynowane byłyby produkty naszych 
ogrodników.

Przew. RM – do RM zostało skierowane pismo, w który prosi się również o wydanie opinii w 
sprawie sprzedaży pomieszczeń w nowo wybudowanym  budynku remizy OSP w 
Dziećmarowie.
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Burmistrz Gminy – w ostatnim czasie zgłosiły się dwie rodziny, które są zainteresowane 
zakupem pomieszczeń zlokalizowanych na I i II piętrze budowanej od wielu lat remizy OSP 
w Dziećmarowie. Budowa tej remizy zatrzymała się na etapie stanu surowego wiele lat temu . 
Zmieniające się realia nie pozwalają na wykończenie tych pomieszczeń.  Stoją one 
zabezpieczone przed osobami obcymi. Parter pozostałby własnością Gminy, utworzyłaby się 
wspólnota mieszkaniowa, której gmina byłaby członkiem. Uważam, że te pomieszczenia 
należałoby sprzedać w takim stanie jakim są, ponieważ nie stać gminy na dokończenie tej 
budowy. Jest obawa, że bez gospodarza obiekt będzie ulegał dewastacji. Zebranie wiejskie w 
Dziećmarowie zaopiniowało niemal jednogłośnie, pozytywnie sprzedaż tych pomieszczeń.

Radny L.Górski – czy na Zarządzie OSP była sprawa konsultowana?

Burmistrz Gminy – sprawa nie była konsultowana z Zarządem M-G Straży Pożarnej, 
ponieważ  po pierwsze nie było czasu, a po drugie budynek jest własnością Gminy, natomiast 
konsultacje, rozmowy  były prowadzone i opinie strażaków były takie, że jeżeli coś ma stać i 
ulegać dewastacji, to lepiej to sprzedać, zwłaszcza, że nie dotyczy to wprost pomieszczeń 
OSP, które  kiedykolwiek mogłyby być potrzebne.

Radny B.Kanas – swoją pozytywną opinię w sprawie sprzedaży mieszkań w Dziećmarowie 
wyraziłem na komisji, natomiast w sprawie sprzedaży działki na ul. Kuroczkina  obiecałem, 
że osobiście skontaktuje się z osobami, które dzierżawią te grunty. Taką wizytę odbyłem . Na 
działce budowlanej rośnie pszenica, na działce rolne ziemniaki i warzywa. Dzierżawca był 
zaskoczony i po rozmowie wyszło, że też byłby zainteresowany kupnem tej działki. 
Podsumowując nie dzierżawca P.Bal  nie ma  nic przeciwko sprzedaży, ale jest 
zainteresowany przystąpieniem do przetargu. Mój wniosek, uwaga jest taka, żeby nie 
odralniać tej działki.

Burmistrz Gminy – chciałbym wyjaśnić, że jest to jedna działka, na której są niejako dwa 
sposoby klasyfikacji gruntów . Różni się tylko sposobem zakwalifikowania. Działka będzie 
sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego i każdy będzie mógł w przetargu 
wystartować.

Radny Mieczysław Hończak – głownie chodzi o to by cena była przystępna, by nie 
odstraszyć  zainteresowanych

Burmistrz Gminy – dzisiaj poszło zlecenie i w najbliższym czasie będzie wiadomo jaka jest 
wartość tej działki. Chciałbym, aby przedsiębiorca został w Baborowie , ale uwarunkowania 
prawne nie pozwalają na nic więcej z mojej strony.

P.Irena Sapa – Kierownik Ref.Gospodarki Zasobami Gminy – P.Bal już kolejny raz 
wydzierżawił grunt na trzy lata. W/w był poinformowany, że teren ten w każdej chwili może 
być sprzedany. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje cały ten teren pod usługi . 
Cena tego gruntu będzie dużo wyższa niż za grunt i o tym również P.Bal był poinformowany.

Radny B.Kanas – obowiązkiem radnego jest podejmować takie uchwały, które dla budżetu 
przynoszą określone dochody.
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Przew. RM – to jest na razie  tylko opinia Rady Miejskiej czyli stanowisko  dla Burmistrza w 
celu podjęcia stosownych działań.
Kto z Państwa jest za wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki na ul. 
Kuroczkina oraz pomieszczeń mieszkalnych w Dziećmarowie w budynku  budowanej remizy 
OSP.

Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała sprzedaż działki na ul. Kuroczkina oraz  
pomieszczeń mieszkalnych w Dziećmarowie ( za-13, przeciw -0, wstrzymujących -0)

Ad 7.
Przew. RM :
- przygotowywałem obecną sesję, która jest jedną z najważniejszych w roku
- uczestniczyłem w spotkaniu Wojewody Opolskiego z jednostkami samorządu terytorialnego 
w woj.opolskim. Uczestniczył  w nim Wojewoda i Marszałek Województwa. Zostały 
podsumowane działania korzystania ze środków strukturalnych 2004-2006. Zostałem 
zaskoczony faktem, że województwo opolskie wykorzystało tylko 50% środków jakie 
województwu zostały przydzielone w tym okresie. Wartość środków  do wykorzystania na 
2007- 2013 jest jeszcze o 100 % większa. Zwrócono się z prośba aby podchodzić w rozsądny 
sposób do tematu, aby przygotowywane duże  projekty były wdrażane wspólnie w działaniu z 
innymi gminami a nawet powiaty łączyły swoje siły, aby środków jak najwięcej wykorzystać. 
Ponadto omówiono zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i problemy 
związane z tworzeniem, podejmowaniem uchwał, błędami postrzeganymi przez Nadzór 
Wojewody itp. Zapewniono, że będą się starali robić wszystko, abyśmy w jak największym 
stopniu skorzystali z tych środków.
- reprezentowałem Radę w uroczystościach i imprezach okolicznościowych, które miały 
miejsce w tym okresie.

Ad 8.
Burmistrz Gminy – 
23 maja br. – brałem udział w  Komisji Rolnictwa Sejmiku Wojewódzkiego, gdzie omawiane 
były tematy, z których jeden bardzo dotkliwie dotyczy rolników z  Gminy Polska Cerekiew , 
Baborów, Kietrz .  Temat jest od kilku lat. Otóż z powodu nałożenia przez Woj. Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach strefy szczególnego zagrożenia azotanowego, chodzi o 
wyznaczenie terenów, gdzie wody podziemne  są w szczególny sposób zagrożone 
przenikaniem do nich związków azotów pochodzenia rolniczego i nierolniczego. Taka strefa 
została nałożona na te trzy gminy w roku 2003.W momencie, kiedy ta strefa była nakładana, 
ustanawiana przekonywano zarówno władze gmin jak i rolników, że pomoże im to w 
otrzymaniu, pozyskaniu dodatkowych środków na prowadzenie dobrych praktyk rolniczych i 
na walkę z tym zjawiskiem. Otóż stało się zupełnie inaczej. Rolnicy, których grunty znajdują 
się w strefie są pobawieni ubiegania się o dopłatę do poplonów, jest to ok. 500 zł do 1 ha. W 
związku z powyższym np. Kombinat Rolny Kietrz na tej operacji traci rocznie ok.800 tys .zł. 
i tracą również nasi rolnicy. Próbowaliśmy to załatwić w poprzedniej kadencji , podjęliśmy 
wszelkie możliwe próby łącznie z alarmowaniem Ministra Rolnictwa, z próba zmiany 
zapisów ustawy i rozporządzenia. Niestety nie udało się. Kryteria określone przez UE do tej 
nałożonej strefy były nie do ruszenia. W tym roku kończy się okres określony w 
rozporządzeniu . Zachodzi pytanie, czy ta strefa z terenu naszych gmin zostanie zdjęta czy też 
utrzymana. Nasze działania spowodowały to, że mamy zapewnienie dyrektora Gospodarki 
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Wodnej z Gliwic, że strefa zostanie zdjęta,  bo z monitoringu  wynika, że poziom azotanów w 
wodach podskórnych systematycznie spada.
- prowadziłem intensywne działania prowadzące do sprzedaży szkoły na ul. Krakowskiej
- spotkałem się z Prezesem Kombinatu Rolnego w Kietrzu P.Sikorą, żeby ustalić kierunki 
działań, które w najbliższym czasie należy podjąć. Wspominałem już, że na Osiedlu 
Czerwonków znajduje się oczyszczalnia ścieków typu „Mini-blok”, jest ona w bardzo złym 
stanie i należy zastanowić się, co z tymi ściekami zrobić. Nie jest to nasze, ale ścieki 
wpływają do naszych gruntów i wód. Prócz tego gmina jest odpowiedzialna za gospodarkę 
ściekową. Może się zdarzyć, że ta oczyszczalnia może zostać wyłączona z eksploatacji, a 
problem cieków pozostanie. Powadzę działania, które miałyby spowodować, że stosowna 
agencja przekazałaby na majątek gminy działkę wraz z oczyszczalnią i środkami na 
wyłączenie jej z eksploatacji czyli budowę rurociągu tłocznego, którym ścieki z Osiedla 
Czerwonków mogłyby być przepuszczone na oczyszczalni ścieków w Baborowie. Być może 
dzięki temu uda się skanalizować ulicę Polną w Baborowie
Kolejnym poruszonym tematem były drogi, które są w Zarządzie Kombinatu. Jest to droga w 
kierunku Langowa, Czerwonkowa Osiedle . Są to drogi, które jako budowle są własnością 
Kombinatu Rolnego w Kietrzu i jest on bardzo niezadowolony z tego, że mieszkańcy Gminy 
korzystają z tych dróg  a oni musza od tej drogi płacić podatek. Prawdopodobnie będzie 
wniosek o zwolnienie ich z podatku dot. tych dróg. Sprawa jest nowa i potrzebna będzie 
opinia prawna w tym temacie.
Następnym tematem były sprawy ścieków w Tłustomostach. W tej sprawie odpowiedź będzie 
do dwóch tygodni, ponieważ oczyszczalnia ścieków w Tłustomostach dotychczas zarządzana 
przez Kombinat Rolny  została dwa tygodnie temu przekazana Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Proponowany przeze mnie sposób podłączenia nie kolidował by w niczym, kwestia 
sprawdzenia możliwości formalno prawnych po stronie kombinatu i taką zgodę 
prawdopodobnie otrzymamy.
Rozmawialiśmy również o działkach, o których przejecie ubiegam się od trzech lat. Są to 
działki zlokalizowane na Osiedlu Akacjowym w Baborowie. Chcemy tam zbudować na nich 
miejsca rekreacji dla mieszkańców tego osiedla. Z przejęciem nieodpłatnie dwóch działek  nie 
będzie problemu, natomiast może być z trzecia największą, bo Kombinat chce ją zachować 
jako rezerwę pod ewentualne budownictwo mieszkaniowe pod potrzeby Kombinatu. Jednak 
takie działanie nie jest planowane w najbliższych kilku latach. Składając wniosek o środki 
unijne warunkiem jest, aby zadanie funkcjonowało przez co najmniej pięć lat. Mam 
zapewnienie Prezesa, że jeśli otrzyma takie środki, to przez ten okres miejsce będzie do 
dyspozycji Gminy. Gdy zajdzie potrzeba budowania  to działka zostanie zwrócona, 
urządzenia przeniesione a jak nie, to  będzie służyła mieszkańcom kolejne lata.

Radny B.Kanas – ucieszą mnie działania związane ze współpracą z Kombinatem Rolnym w 
Kietrzu w sprawie ochrony środowiska, wspólnych działań . Głównie mam na uwadze 
budowę kanalizacji sanitarnej. Coraz bardziej jestem przekonany, że UE w tej chwili daje 
duże pieniądze na ten cel, aby nasze gminy mogły uporządkować kanalizację sanitarną. 
Myślę, że oni nie robią tego tak bezinteresownie. To, co powiedziałem na komisji, że 2013 
rok będzie przełomowym, po którym Gminy, które nie spełnią określonych wymogów dot. 
gospodarki ściekowej będą płaciły kary. Chciałbym zwrócić się do radnych, abyśmy już 
dzisiaj zaczęli myśleć o tym, jak w  przyszłorocznym  i kolejnych budżetach  planować i 
sprostać wymogom, bo mamy wiele do zrobienia.
Zwracam się do P.Przew. RM, aby jedną z sesji tego roku przeznaczył na ten temat.  W 
Miałbym taką prośbę , abyśmy kiedyś mogli się spotkać w gronie samych radnych, żebym ja 
mógł przedstawić swoją wizję naszej gminy  i usłyszeć od nowych radnych z czym przyszli 
na tą kadencję, jakie mają oczekiwania, zamiary i co by chcieli osiągnąć. Chciałbym  byśmy 
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wspólnie bez widowni, Burmistrzów, radców porozmawiali sobie,  nazwałbym to „chwilą 
szczerości”. Po tym będę miał obraz czy moje działania, które mam zamiar uruchomić mają 
sens i będą wspierane przez pozostałych członków Rady.

Burmistrz Gminy – Z Prezesem Kombinatu Rolnego rozmawialiśmy także o Rakowie i 
Langowie tj. o realizacji wspólnej inwestycji , a mianowicie mostkach za oczyszczalnią w 
Rakowie i rekultywacji drogi do Langowa. Musi być przeprowadzona ekspertyza 
ekonomiczna. Myślę, że będzie można skorzystać  ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.

Ad. 9
Przew. RM- do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęły pisma związków zawodowych 
działających przy SP ZOZ  w Głubczycach. W/w pisma zostały skierowane do pracy Komisji 
Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. W trakcie posiedzenia członkowie komisji 
zapoznali się z tymi pismami.
Wiceprzewodniczący RM przytoczył treść w/w pism, które stanowią zał. nr 15, 16, 17 do 
niniejszego protokołu.

Przew. RM – mimo, że nie jesteśmy  bezpośrednio stroną uczestniczącą w tych działaniach 
chciałbym poddać pod dyskusję ten temat, ponieważ jako Rada Miejska możemy ewentualnie 
wyrazić swoją opinię w tym temacie, chociaż jak zauważono na komisji informacje na ten 
temat są rozbieżne. Dysponujemy informacjami, które na ostatniej sesji przedstawił Starosta 
Powiatu Głubczyckiego, stanowiskiem związków zawodowych działających przy SP ZOZ w 
Głubczycach prócz tego są też informacje tzw. plotki opisywane w prasie , internecie.

Radny B.Kanas – jak Radzie Powiatu zależy na opinii Rady Miejskiej w Baborowie to niech 
przyjdą na sesję z konkretnymi ludźmi, którzy wyjaśnia wszystkie uwagi , które zostały 
odczytane w  w/w pismach. Dziwie się, że dzisiaj nie ma nikogo  że Starostwa , pomimo, że 
P.Starosta na pierwszym spotkaniu zapewniał, że na każdej sesji będzie ktoś z Powiatu.

Radny C.Wanat – chciałbym, aby temat zakończyć, ponieważ te pisma są tylko do 
wiadomości RM w Baborowie, gdyby związki zawodowe chciały opinii RM, to  o nią by 
wystąpiły. Jeżeli stanowisko będzie potrzebne, wówczas będziemy rozmawiać.

Przew. RM – pisma złożyła przedstawicielka naszego miasta P.Wanda Macewicz , która jest 
obecna na sesji i prosiła o głos.

P.Wanda Macewicz – przedstawiciel Związków Zawodowych – pisma są informacją i 
przedstawieniem stanowiska załogi.
Chciałabym P.Przew. RM zapytać : P.Starosta był na poprzedniej sesji a jedno z pism 
wpłynęło do Państwa przed sesją i jestem zdziwiona, że dopiero dzisiaj zostało ono 
odczytane. Gdyby odczytano je na poprzedniej sesji Radni mieliby możliwość zapytania o 
sprawy poruszone w piśmie i dzisiaj mieliby zupełnie inna wiedze na ten temat.
W Radzie Społecznej ZOZ-u zasiada P.Burmistrz Waga, aby w przyszłości mogli Państwo 
zapytać o  sprawy tam poruszane.
Chciałam tylko dodać, że obiecano nam audyt, bilans . Podobno częściowy  audyt 
zakończono a  nam go nie podano jego wyników. Na pewno RM będzie pytana opinię , bo o 
tym mówią przepisy prawne.
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Radny L.Górski – jak byśmy otrzymali przedłożony materiał szybciej, to moglibyśmy 
dyskutować na poprzedniej sesji.

Przew. RM - z uwagi na fakt, że chcąc zapoznać się z tą całą procedurą podjąłem taką 
decyzję a nie inną. Może z Państwa punktu widzenia można dorobić swoją teorię i wizję. 
Podjąłem taka decyzje i takie miałem prawo, ponieważ w statucie jest napisane, że 
Przewodniczący ustala porządek  i prowadzi obrady.

Radny B.Kanas – na komisji wyraziłem swoja opinie na ten temat i prosiłem, aby taka 
sytuacja się nie powtórzyła. Dzisiaj oczekiwałem z Pana strony większej skruchy.
Chciałem zapytać jak Pan zamierza mnie jako radnego przygotować do podjęcia opinii w tej 
sprawie. Chciałbym mieć rzetelna informację jednej i drugiej strony. Gdybym był na Pana 
miejscu już dzisiaj wystosowałbym pisma do kolegów z rad miejskich w tych miastach , gdzie 
takie szpitale po przekształceniach funkcjonują i niech taka informacja trafi do nas na 
komisję, czy sesję. Znając sprawę z relacji P.Macewicz tuż  po sesji poprzedniej, prywatnie 
zasięgnąłem opinii w jednym z miasteczek naszego województwa, z urzędu miejskiego  i ja 
już mam wyrobione zdanie na ten temat.

Przew. RM – jak będzie pismo Zarządu Powiatu  o wyrażenie stanowiska RM w Baborowie 
to ta sesja czy komisja będzie przygotowana merytorycznie tak jak powinna. 
Powtarzam, że my nie jesteśmy stroną w temacie, jesteśmy tylko pośrednio, bo leży nam na 
sercu dobro mieszkańców naszej gminy, którzy korzystają ze szpitala czy w Głubczycach czy 
w Raciborzu.

Radny L.Górski – z wypowiedzi P.Macewicz wynikało, że będziemy musieli wydać taką 
opinię, jakie jest zdanie radcy prawnego ?

Radca Prawny Zbigniew Łątka – jeżeli przyjdzie ten czas to Rada Powiatu będzie się pytać 
o opinię Rad Gmin, taki moment nastąpi, jeżeli Rada Powiatu zdecyduje się pójść w tym 
kierunku o którym mowa. Ostatnio Starosta na sesji był jako gość, który powiedział co się 
dziej aktualnie a nie przyjechał na debaty w tym temacie.

Radny K.Dolipski – na ostatniej sesji to ja zadałem pytanie Staroście nt. szpitala, natomiast, 
czy to pismo związków zawodowych było by nam udostępnione wcześniej czy dopiero teraz, 
to nie ma żadnego znaczenia i niczego nie zmieni. Dlatego, że jeżeli będziemy formułować 
jakąkolwiek opinię musimy znać konkretne stanowisko i zamierzenia zarządu w tej materii i 
wtedy dopiero możemy się odnieść. Zadając pytanie jako potencjalny pacjent miałem na 
uwadze te rozbieżne informacje, które ukazały się w prasie i P.Starosta odpowiedział, że 
czynione są starania itd. Z wypowiedzi odebrałem , ze wyrobionego poglądu i stanowiska w 
tym temacie nie mają i na Komisji powiedziałem, że im dłużej to będzie trwało to gorzej dla 
tego szpitala.

Radny L.Górski
– mam pytanie do P.Sekretarza -zwróciłem się do Burmistrza  o wykaz osób prawnych, 
którym udzielono odroczeń i umorzeń . Burmistrz odpowiedział mi, że jeżeli jestem 
zainteresowany to taki wykaz będzie mi udostępniony. Sekretarz udostępnił mi taki wykaz i 
uważam, że został mi przedstawiony z naruszeniem prawa, ponieważ nie było osób i 
podanych kwot - zabrakło pełnego obrazu umorzenia.
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Sekretarz Gminy – wg starej ustawy o finansach publicznych nie było obowiązku podawania 
kwot. P.Górski poprosił o wykazy, które wisiały w gablocie i każdy mógł się z nimi zapoznać.

Radca Prawny – art. 14 ustawy o finansach publicznych „Zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, którym z zakresu podatku 
udzielono ulg i umorzeń bądź rozłożono na raty. Jest to brzmienie ustawy z przed 1 stycznia 
2007r.

Radny C.Wanat – ja też mam wyjaśnienie z gazety prawnej, że ma być kompletny wykaz

Skarbnik Gminy – tak, ale od tego roku, bo nastąpiła zmiana ustawy 
Radny L.Górski – ale ja się zwróciłem po 1 stycznia

Radca Prawny – tak, ale chciał Pan wykaz za 2006r., za 2007r.i przepis należało stosować do 
tego roku wykaz może być wydany zgodnie z nowelizacją ustawy  czyli z podaniem kwot i 
osób.

Radny B.Kanas – czy jest szansa zamontowania 2-3 lamp wzdłuż torów przy Placu 
Dworcowym . Mieszkam tam i w ostatnim czasie zauważyłem, że tam się gromadzą młodzi 
ludzie, podjeżdżają samochody . Tam stoją słupy, są lampy, które nie świecą. Jest to droga 
gminna a lampy nie świeca.

Burmistrz Gminy –podejrzewam, że słupy  i lampy są własnością PKP, w związku z tym nie 
mamy wpływu wymuszać zaświecenie tych lamp, w dobie przekształceń.
Jeżeli Pan zauważa coś niepokojącego to trzeba zgłosić po prostu na policję. Każda lampa 
generuje koszty, a ta droga nie jest często wykorzystywana przez mieszkańców.

Przew. RM – musiało by to być nowe zadanie inwestycyjne budowy nowych punktów 
świetlnych 

Radny C.Wanat – mam pytanie do Zastępcy Burmistrza - czy obecnie toczy się przeciwko 
Panu jakiekolwiek  postępowanie prokuratorskie ?

Zastępca Burmistrza – Dominik Konieczny – nic mi na ten temat na dzisiaj nie wiadomo.

Wiceprzewodniczący RM – czy Zastępca Burmistrza planuje jakieś spotkanie  z 
mieszkańcami ?

Burmistrz E.Waga – będzie takie zebranie z mieszkańcami  w Baborowie, na które zaproszę 
zastępcę.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący  zamknął VII sesję RM

Protokółowała :M.Woźniak
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