
Protokół nr VIII/07
z sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej w dniu 24 maja 2007r.

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

Listy obecności z posiedzenia stanowią odpowiednio zał. nr 1, 2 i 3.

Nawiązując do projektu porządku obrad przekazanego wcześniej  wszystkim radnym 
Przewodniczący W.Kacprzak zwrócił się do Rady oraz Burmistrza Gminy o wyrażenie 
stanowiska w tym zakresie.

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga  zawnioskował o wycofanie z porządku obrad pkt. 
4 „d” o treści : podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 
sprzedaży ( dot. działki w Tłustomostach) i wprowadzenie  w to miejsce  pkt. :podjęcie 
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007r.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem w/w zmiany.
W związku z powyższym  porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
3. Informacja  o  działaniach  Sejmiku  Wojewódzkiego  w  relacji  radnych 

wojewódzkich.
4. Podjęcie uchwał dot.:

a) określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Baborów za okres I półrocza
b) wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od 
     nieruchomości, rolnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

 odprowadzanie   ścieków
d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. nieruchomości w 
Tłustomostach)
e) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. nieruchomości w 
Baborowie przy  ul.Kuroczkina)
f) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (dot. nieruchomości w Sułkowie)

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
miedzysesyjnym

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

7. Zapytania, wolne wnioski
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Ad 2.
Rada Miejska w obecności 14 radnych  11 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła protokół z poprzedniej sesji tj. 26 
kwietnia 2007r.

Ad 3.
W sesji uczestniczyli Radni Województwa Opolskiego tj. 
Pan Kazimierz Pyziak – Wiceprzewodniczący  Sejmiku Województwa Opolskiego, 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska , Gospodarki Wodnej i Rolnictwa oraz 
członek Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji  Regionu oraz Pan Zbigniew 
Ziółko  -  Przewodniczący Komisji Finansów  i Mienia Województwa oraz członek 
Komisji  Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych , którzy omówili sprawy, które są 
przedmiotem komisji, wypracowane  wnioski  komisji i oraz sposób ich realizacji.

Radny Krystian Dolipski –  P.Radny wspomniał o wniosku dot. zakupu szynobusów, 
czy w związku z tym ma się na uwadze reaktywowanie frakcji kolejowej na terenie 
Powiatu Głubczyckiego i Kędzierzyńsko –Kozielskiego?
Z wypowiedzi radnego P.Zióko powiało pesymizmem nt. funkcjonowania szpitala  
w Głubczycach . Zrozumiałem , że jedynym wyjściem jest prywatyzacja szpitala. Czy 
wg Pana jest to jedyne wyjście?

Radny Wojewódzki – K.Pyziak – stwierdziłem ogólnie, że jest to 7-8 szynobusów 
w województwie, ale jeden szynobus jest to 5 mln zł. Są to duże pieniądze i udział 
PKP w tym zakresie nie pozwala na to, żeby niejako zgrać te sprawy. Gdyby się udało 
zakupić, to pozwoliłoby załatać najbardziej pilne potrzeby,  ciągle zgłaszane przez 
mieszkańców. Sam jestem zwolennikiem reaktywowania tych linii kolejowych. 
Podobno przedstawiane były argumenty jej odtworzenia. Gminy Powiatu 
Głubczyckiego powinny wspólnie jakiś lommbing, itp., bo taki wniosek musi być 
poparty szeroką argumentacją potrzeb. Jeżeli taki wniosek by wpłynął to obiecuję 
jego poparcie.

Przew. RM – jak przebiegają rozmowy z PKP odnośnie infrastruktury kolejowej, bo 
od kilku lat jest ona nieużytkowana i tabor ciężki  przewożący płody rolne wymaga 
pewnych warunków . Czy  PKP jest w stanie odtworzyć linię i zapewnić jej 
prawidłowe funkcjonowanie?

Radny Wojewódzki Z.Ziółko – myślę, że kolej w tej chwili,  w tym stanie rzeczy nie 
jest w stanie nic odbudować. PKP podzieliło się na ok. 30 spółek i jako tako 
funkcjonuje. Najgorsze jest to, że województwo poważnie myśli o przejęciu 
komunikacji kolejowej lokalnej, bo żadne rozliczenia nie są do sprawdzenia . Firmy 
wykazują straty na kwotę ok.40 mln w skali roku. Z prowadzonych dotychczas badań 
natężenia ruchu itd. wychodzi, że zainteresowanie jest bardzo małe . Województwo 
pokrywa straty i kolej nie jest zainteresowana,  aby te straty zmniejszać.
Jako mieszkańca mnie nie interesuje, czy szpital będzie prywatny, czy spółką 
pracowniczą, czy też państwowy, mnie interesuje to, aby  był tam odpowiedni poziom 
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leczenia.  Muszą być podjęte konkretne kroki w celu zmian dot. gospodarowania bo za 
12 lat nie będzie co standaryzować, bo tam będzie rujnacja,  Zarząd Województwa na 
pewno nie wyłoży na to środków . Nie zdawałem sobie sprawy, co to jest 
standaryzacja do momentu kiedy nie zobaczyłem wojewódzkich obiektów, gdzie 
podjęte zostały jej pierwsze kroki . Znając budżety Gmin i Powiatu Głubczyckiego to 
nigdy nie będzie środków takiego rzędu. Zachodnie firmy są chętne budować, 
remontować  szpitale.na terenie Polski 
W 1998r. byłem członkiem kasy chorych i trochę poznałem ten temat i wówczas już 
wiele rzeczy w szpitalach nie mieściło się w normach europejskich. 

Radny Lesław Górski – ile wynosi dieta radnego wojewódzkiego?
- jaka jest częstotliwość zwoływania komisji i sesji?
- ilu radnych liczy Sejmik Samorządowy?
- czy planowane są reformy władz wojewódzkich mające na celu zmniejszenie 
biurokracji?
- jak rozwiązany zostanie problem strajkujących lekarzy w naszym województwie?

Radny Województwa Z.Ziółko – szeregowy radny ma  ok. 1230zł, Przew. Komisji – 
1830zł, Wiceprzewodniczący Sejmiku – 2200zł i Przewodniczący – 2500zł. To jest 
wszystko, nie ma  pieniędzy za dojazdy. Moje dojazdy to ok.1/3 tej kwoty nie licząc 
telefonów itd. Jak często jeździmy-  to  jest to kwestia indywidualna związana m.in. z 
pełnionymi funkcjami. Średnio w Opolu jestem od 5-7 razy w miesiącu.

Radny Województwa K.Pyziak – podobno radni PiS zawnioskowali o  podwyżkę 
diet uzasadniając, że jesteśmy ostatni w kraju pod względem ich  wysokości . Myślę, 
że ja jako członek Prezydium będę starał się zachować bardzo ostrożnie nt. podjęcia 
tej decyzji . Gdyby do tego doszło musi być jednomyślność klubu.

Radny Wojewódzki Z.Ziółko – ostatnie posiedzenie komisji było w kwietniu i nie 
jestem zorientowany jakie obecnie prowadzone są działania odnośnie strajku lekarzy.
Odnośnie szpitala w Głubczycach dzieje się tak, bo widocznie przeliczono 
i przeszacowano to wszystko i stwierdzono, że nie ma środków, aby doprowadzić 
szpital do standardów. Takie warunki stawia Unia Europejska.
Jeżeli chodzi o biurokrację, to  również są warunki UE, dla przykładu podam, że teraz 
będzie zatrudnionych 100 osób, bo UE dała taka dyrektywę, że skoro  będzie się 
należało ok.200 mln euro dla województwa to wg niej nie może przypadać więcej na 
pracownika jak dwa mln euro. Jeżeli się tego nie zachowa to te pieniądze nie przejdą 
do nas. Sadzę, że UE jest w dużym stopniu zbiurokratyzowana. Ilość papierów 
generalnie rośnie, a Polska jest krajem specyficznym. Np. Słowacja składając wniosek 
na ten sam projekt składa o wiele mniej dokumentów i ma 8 stron ,  niż składa się w 
Polsce i ma on 40 stron.

Radny Województwa K.Pysiak – jako obserwator mogę powiedzieć, że współpraca 
Marszałka  z Wojewodą jest właściwa, bo w poprzedniej kadencji tak  nie było. Też 
jestem zdania, że Państwo powinno się zdecentralizować na rzecz samorządów.
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Radny M.Hończak – czy Gmina Baborów również ma szansę na kanalizację 
w ramach dorzecza Troi w związku budową zbiornika retencyjnego we Włodzieninie.. 
W jaki kierunku będzie szła sprawa Włodzienina, bo my jesteśmy trochę poza 
dorzeczem i czy Baborów mógłby dołączyć do tego skanalizowania?

Radny Wojewódzki K.Pyziak – kanalizacja musi być wykonana ze względu na 
zbiornik. Sprawa została niejako przegapiona. Nie orientuję się, ale być może można 
podciągnąć Wasz teren.

Radny Wojewódzki  Z.Ziółko- przy Włodzieninie jest ten problem, że jak będzie 
zbiornik pogłębiony, to przy suchym roku w rzece w ogóle może nie być wody . Ta 
rzeka przestanie w pewnym momencie istnieć i wtedy kto co wpuści do tej rzeki to 
tam będzie. Dlatego tez Gmina Kietrz będzie miała poważny problem, bo wszystko 
będzie musiało być skanalizowane.

Radny B.Kanas – jak w  województwie w rankingu postrzegana jest Gmina Baborów 

Radny Wojewódzki Z.Ziółko – na chwilę obecną  nie dysponuję taką wiedzą, 
opracowań czasami jest bardzo dużo i trudno je wszystkie przeanalizować, a tym 
bardziej zapamiętać. Jeżeli mają Państwo uściślone dziedziny …

Radny B.Kanas – chodzi mi o to, czy Gmina Baborów jest Gminą bogatą czy też 
biedną . W gminie Baborów jest nikły procent zalesienia  jak można  na to pozyskać 
pieniądze?

Radny Wojewódzki  Z.Ziółko – zapytam , czy są takie możliwości.

Ad 4.
a) podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Baborów  za okres I półrocza.

Po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Przewodniczący  poddał pod 
głosowanie  w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami ”za” przy 0 głosów 

„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VIII-42/07 w sprawie” 
sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Baborów  za okres I półrocza – stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
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 Ad 4.
b) podjecie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego 

zobowiązania pieniężnego, podatku od  nieruchomości, rolnego i leśnego 
oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia

Po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Przewodniczący poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania
 Rada Miejska w obecności 14 radnych- 12 głosami „za”,  przy  0 głosów 

„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VIII-43/07 w sprawie 
wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia” – 
stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu 

Ad 4.
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf  na zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przew. RM – na terenie Gminy Baborów obowiązuje regulamin i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami organ zarządzający jest zobowiązany w ustawowych 
terminach pewne rzeczy przedłożyć RM. W związku z tym organ zarządzający, którym 
jest ZUK  przedłożył Radzie  wniosek o zatwierdzenie taryf  dla zbiorowego 
zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków. Temat budzi pewne 
wątpliwości,  dlatego też proszę o z przybliżenie przez P.Prezes ZUK  jakie następują 
zmiany.
 Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę na terenie 
Gminy Baborów stanowi zał. nr 6 do niniejszego  protokołu.

Prezes Zakładu Usług Komunalnych – Ewa Kroczak – niniejsza taryfa została 
opracowana na podstawie przepisów ustawy z 2001r.  o zbiorowym zaopatrzeniu
 w wodę z zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz przepisami Rozporządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków. W rozporządzeniu  napisane jest, że 
stawkę opłaty abonamentowej  kalkuluje się na podstawie  kosztów: - utrzymania 
w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych , odczytu wodomierza lub 
urządzenia pomiarowego, rozliczenia należności za wodę lub ścieki. 
Odbiorca, który posiada wodomierz główny będzie miał opłatę abonamentową -2,50 
zł., odbiorca w budynku jednolokalowym, który posiada podlicznik  to będzie miał 
opłatę 1 zł .

Radny Krystian Dolipski – na  czym polega utrzymanie gotowości wodociągowej?
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Prezes ZUK – chodzi o to, że opłata abonamentowa zobowiązuje  do wymiany 
wodomierza co pięć lat

Radny K.Dolipski – czy jest to wykonywane, bo ja na  swoim przykładzie tego nie 
doświadczyłem. Była wymiana w momencie, kiedy licznik zaczął niewłaściwie 
wskazywać zużycie wody .

Prezes ZUK – nie mogliśmy wymienić jeszcze liczników w całej gminie, bo przepis 
obowiązuje dopiero od trzech lat. 

Radny B.Kanas – jaki jest stan rur wodociągowych  na terenie Baborowa, czy awarie 
nasilają się?

Prezes ZUK – jeżeli chodzi o miasto Baborów, to w ubiegłym roku  awarii było 
więcej.W tym roku sytuacja trochę się ustabilizowała i trudno mi odpowiedzieć 
jednoznacznie jaki jest stan tych rur. Głównie na ul. Raciborskiej w dwóch miejscach 
występują awarie wodociągowe. Awarie występują nie tylko w Baborowie, ale 
również w innych miejscowościach. 
W Szczytach w przyszłym roku będzie robiona nawierzchnia i dobrze byłoby 
wymienić rury wodociągowe, albo zastanowić się nad wykonaniem tranzytu  
z sąsiedniej miejscowości Maciowakrze i kupowanie wody z Gminy Pawłowiczki,
 a w wyniku tego likwidacja stacji wodociągowej w Szczytach.  W momencie 
położenia asfaltu ZUK będzie miał problem, bo awarie się tam zdarzają i trzeba będzie 
je robić w nowej  drodze. Jest  to ujecie o najmniejszym poborze wody – 15 m3 /dobę, 
gdzie urządzenia na ujęciu są  przestarzałe i energochłonne.

Przew. RM – myślę, że tym tematem możemy się zająć np. na najbliższej komisji 
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i przygotować jakiś projekt. Nie przeciągajmy 
tematu na sesji, bo i tak nie wypracujemy konkretnego wniosku. Zajmijmy się 
konkretnie tą uchwałą a szczegółowo tą tematyką zajmiemy się na komisji. Mam 
nadzieję, że radny Kanas nie będzie miał nic przeciwko temu.

Radny B.Kanas – mam, moje pytanie dotyczyło wody.  P.Prezes zgłosiła bardzo 
poważny problem, chcę znać temat szczegółowo . Tematem trzeba się zająć, jest to 
poważny sygnał. Chciałem się dowiedzieć, gdzie są największe straty, czy zdarzają się 
kradzieże wody – to wszystko wpływa na jej cenę. P.Prezes proszę dokończyć swoją 
wypowiedź .

Prezes ZUK – w przyszłym roku ZUK wystąpi z planem 5-letnim, w którym będzie 
opisane co zrobi ZUK we własnym zakresie , a co zostanie ujęte w kalkulacji wody.
Newralgiczną sprawą jest także wodociąg w Księżym Polu. Jako jedyne ujecie posiada 
jedna płytką studnię kopaną. Jakość i ilość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń . 
Jednak  należałoby przewidzieć wykonanie tranzytu z Księżego Pola do Czerwonkowa 
i korzystanie z ujęcia  w Suchej Psinie.
W tym roku na ujęciu w Dziećmarowie planowana jest wymiana pompa.
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Gdybym była zaproszona na Komisję , wówczas udzieliłam wyjaśnień i odpowiedzi na 
pytania i nie było by dzisiaj tej dyskusji.  

P.Wanda Muc – Grupowa Praktyka Lekarska – zachorowalność na nowotwory
 w naszej Gminie wzrasta i należałoby się poważnie zastanowić nad wymianą rur 
wodociągowych –azbestowych. O ich szkodliwości mówi cały świat i to nie podlega 
wątpliwości.

Radny B.Kanas – jeden z wyborców stwierdził, że po awarii leci często woda brudna, 
zanieczyszczona, a trzeba za nią płacić jak za dobrej jakości i prócz tego za ścieki. 
Czy nie można tego w jakiś sposób rozwiązać, kto w takim przypadku powinien za to 
zapłacić?

Prezes ZUK- jak ten ktoś udowodni, że tej wody było np. 2 m3  czy więcej?

Radny K.Dolipski – nie byłoby tej dyskusji, gdyby był temat na komisji albo materiał 
był przygotowany w innej formie czyli np. które wodociągi są deficytowe, gdzie 
mamy do czynienia ze zjawiskami kradzieży wody, jak wygląda ściągalność  za opłaty 
za wodę itd.
Czy planowana wymiana pompy jest planowana w przedstawionej stawce za wodę?

Prezes ZUK – tak  jest ona ujęta. Większość rzeczy o których wspominał radny jest 
ujęta we wniosku, gdzie opisane jest każde ujęcie wody w Gminie razem z uwagami 
i propozycjami.
Bardzo bym prosiła, aby powiadamiać ZUK o różnego rodzaju odbiorach urządzeń 
wodociągowych , bo np. w ostatnim czasie był odbiór ul. Głubczyckiej  i ZUK  był 
powiadomiony w ostatniej chwili.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt 
uchwały.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” , przy 0 głosów 
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr VIII- 44/07 w sprawie 
zatwierdzenia taryf  na zbiorowe zaopatrzenie  w wodę  i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków-  uchwała stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad 4
d) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Baborów

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z   propozycją 
zmiany dot. zabezpieczenia  środków  na zakup szczepionek  przeciw sepsie

 Proponowane zmiany opisane są w uzasadnieniu do  uchwały. 
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Skarbnik Gminy – na zakup szczepionek dla dzieci naszej gminy planuje się 
zabezpieczyć 60 tyś zł. pochodzących z wolnych środków . Realizacja tego zadania 
nastąpi w momencie realnego zagrożenia pojawienia się sepsy na naszym terenie.

Radny K.Dolipski – mam pytanie do P.Doktor – jaka grupę powinno się  objąć 
szczepieniem?

P.Wanada Muc – głównie dzieci i młodzież, przede wszystkim wiek 11 – 24 lata i 3-5 
lat.

Przew. RM – czy zabezpieczona kwota w wysokości 60 tys.zł. wystarczy dla tych 
grup ryzyka, o których powiedziała P.Muc

Burmistrz Gminy – na spotkaniu w Starostwie analizowane były ewentualne 
potrzeby, porównywano do kosztów szczepionek, które można kupić za  niższą cenę 
niż w handlu detalicznym . Wstępna przymiarka jest do 1000 szt. szczepionek. Jest to 
mniej więcej tyle, ile mamy w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum. 
Trudno określić faktyczna grupę ryzyka. Gminy i powiaty, które szczepią określają we 
własnym zakresie tj. na podstawie  uzgodnień z lekarzami i SANEPIDEM . Być może 
szczepionek będzie potrzeba 120o szt. albo więcej,a być może tylko 700 szt. Część 
rodziców już swoje dzieci zaszczepiła, a część rodziców może nie wyrazić zgody na 
dokonanie szczepień, bo nie są to szczepienia obowiązkowe. Czy będą te szczepionki 
potrzebne nie jestem w stanie tego powiedzieć, mam nadzieję, że nie będą potrzebne. 
Na dzień dzisiejszy wiadomości nt. podwyższonego ryzyka na naszym terenie nie ma. 
Jeśli te środki  zostaną niewykorzystane, będą wykorzystane  na  inny cel.

Radny K.Dolipski – kto będzie decydował jakie grupy wiekowe zaszczepić ?

P.Wanda Muc – decyzję o szczepieniu podejmuje SANEPID.

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

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VIII-46/07 w sprawie 
„Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na  2007r.”- stanowi ona zał. nr 
8 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
e) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 

( dot. nieruchomości na ul. Kuroczkina)

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa pozytywnie 
zaopiniowały w/w projekt uchwały.

Przewodniczący W.Kacprzak poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania
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 Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 1 głosie  „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr VIII-47/07 w sprawie 
„”Przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży”- stanowi ona zał. nr 9 do niniejszego 
protokołu.

Ad 4.
f) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 

( dot. nieruchomości w Sułkowie)

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa pozytywnie 
zaopiniowały w/w projekt uchwały.

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

 Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 1 głosie  „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr VIII-48/07 w sprawie 
„”Przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży”( dot. nieruchomości w Sułkowie)-  
stanowi ona zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad 5.
Przewodniczący RM przedstawił działania jakie prowadził w okresie miedzy 
sesyjnym, a były nimi m.in.:
- analiza oświadczeń majątkowych radnych RM
- przygotowanie  sesji
- udział w pracach Komisji stałych 
- reprezentowanie Rady na różnego rodzaju uroczystościach
- pełnienie dyżurów 

Ad 6.
Burmistrz Gminy – wszystkie chwały podjęte przez Radę Miejską , a możliwe do 
zrealizowania w okresie międzysesyjnym zostały zrealizowane.
9 maja br. – uczestniczyłem w naradzie u Marszałka Województwa p.Sebesty 
w Opolu. W naradzie uczestniczyli Starosta Powiatu Głubczyckiego P.Józef Kozina 
oraz wszyscy burmistrzowie i wójt powiatu głubczyckiego. W takcie spotkania 
przedstawialiśmy swoje wątpliwości i obawy dotyczące zapisów w Regionalnym 
Programie Operacyjnym, takie które dla naszych gmin są niekorzystne. 
Przedstawialiśmy nasze problemy z prośbą o pomoc w ich rozwiązaniu na przyszłość. 
Regionalny Program Operacyjny w wielu działaniach omija Gminę Baborów podobnie 
jak Gminę Baborów i Kietrz. Bezpośrednio dla Gminy Baborów zgłaszałem bardzo 
istotny problem ul. Powstańców i ul. Moniuszki . Jest oczywiste, że tymi ulicami 
jeżdżą samochody ciężarowe z  dużym tonażem przewożące płody rolne i otrzymałem 
zapewnienie Marszałka P.Sebesty pomocy w pozyskaniu środków na kompleksowy 
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remont tych ulic, mam nadzieję, że wraz z wyminą infrastruktury tj. wymianą sieci 
wodociągowej .
9 maja br. – odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Zdrowia, na którym 
debatowaliśmy nad losem i perspektywami szpitala głubczyckiego.
17 maja br. – przeprowadziłem spotkanie z kobietami, które kiedyś działałby w kołach 
gospodyń wiejskich, dziś chciałyby nazywać się tak samo, rodzą się nowe inicjatywy, 
ruch, który mógłby pozyskać pieniądze.  Na tym spotkaniu przedstawiliśmy 
możliwości, formalizowania tych działań czyli utworzenia stowarzyszeń.   Umówieni 
jesteśmy na następne zebranie. 
17 maja br. – uczestniczyłem w zebraniu rolników w Rakowie, zaniepokojonych 
zagrożeniami związanymi ze zbyciem buraka cukrowego. Jest tam istotny problem, 
który  wraca  już kolejny raz . Sudzucker jako monopolista na tym terenie stawia 
warunki dot. składowania i odbioru buraka. Umówiony jestem na kolejne spotkanie, 
ale tym razem przedstawicielem Sudzucker. Jeżeli będzie taka potrzeba pojadę
 z rolnikami do dyrekcji Cukrowni Polska Cerekiew, albo bezpośredno do Sudzucker 
do Wrocławia. Problem polega na tym, że  w okolicach Rakowa nie ma takiego 
miejsca, by złożyć kilka tysięcy ton buraków, żeby bezpiecznie  przy każdych 
warunkach atmosferycznych można byłoby odebrać i wywieźć z pola. Na podstawie 
tych wszystkich działań można domniemywać, że Cukrownia jest coraz mniej 
zainteresowana drobnymi plantatorami i poważnie rozmawia tylko z potentatami w tej 
dziedzinie i stawia warunki coraz trudniejsze do spełnienia.
21 maja br. – uczestniczyłem w nardzie dot. sepsy w Starostwie Powiatowym.
Kontaktowałem się z Prezesem Firmy ECOBERY, która jest nabywcą Cukrowni 
Baborów, ponieważ chcę jak najszybciej nawiązać kontakt z tym przedsiębiorstwem . 
Wszyscy jesteśmy zainteresowani tym,  żeby na 25 ha coś zaczęło się dziać, powstały 
nowe miejsca pracy, zwłaszcza, że są potencjalni zainteresowani budynkami i 
gruntem. Kolejnym problemem  z którym trzeba będzie się zmierzyć jest boczna płyta 
boiska,  bo firma zakupiła tereny wraz niniejszym boiskiem. Uważam, że należałoby 
podjąć działania, żeby ten kawałek gruntu przeszedł na majątek gminy.
Przeprowadziłem zebrania wiejskie m.in. w Księżym Polu, Tłustomostach 
i Boguchwałowie. Ponadto wykonywałem wszystkie obowiązki z zakresu pełnionego 
stanowiska.

Ad 7.
Radny Franciszek Wierzbicki – mam uwagę do Przewodniczącego RM,  na 
zawiadomieniach  jest porządek obrad, ale nie ma napisane, kto będzie na tej sesji.Np. 
byli dzisiaj radni wojewódzcy, nie byłem przygotowany do zadawania im  pytań, a 
wręcz zaskoczony  

Przew. RM – jak Pan mógł być zaskoczony, skoro w porządku obrad był punkt 
„Informacja o działaniach Sejmiku Wojewódzkiego w relacji radnych wojewódzkich” 
Wiadomym jest, że z Powiatu Głubczyckiego mamy dwóch radnych wojewódzkich. 
Przyjmuje uwagę i jeśli będą zapraszane osoby z zewnątrz będę wpisywał
 w zawiadomieniu.
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Radny B.Kanas – przy kolejnej okazji spotkania z Marszałkiem proszę zwrócić 
uwagę  na sprawę wymiany sieci wodociągowej w Szczytach przy okazji remontu 
drogi wojewódzkiej.Oni powinni być zainteresowani tym, aby w przyszłości nie 
rozkopywać drogi , położonego dywanika.
Jeden z mieszkańców ul. Głubczyckiej zgłosił mi, że nowe lampy świecą prosto 
w okna – co w tej materii zostało zrobione

Burmistrz Gminy – uwaga nt. wodociągu w Szczytach jest słuszna, jednak każda 
inwestycja współfinansowana z UE,  wniosek o  pozyskanie środków z UE musi 
zawierać dokument tzw. studium wykonalności jest to niejako rachunek ekonomiczny 
opłacalności przeprowadzenia  takiej inwestycji . Jeżeli pobór wody w   Szczytach jest 
15 m3  wody na dobę, to w porównaniu do kosztów inwestycji, którą należałoby 
przeprowadzić jest to współczynnik wręcz katastrofalny i każdy ze złożonych 
wniosków straci na tych wyliczeniach. Tranzyt z Maciowakrza do Szczytów to też 
bardzo kosztowna  inwestycja jak na tak mały pobór wody. Na komisji będziemy się 
zastanawiać jak ten problem rozwiązać. Na pewno będziemy składać wniosek, że  z 
jakim skutkiem  nie wiem, w tym temacie jestem pesymistą.
Lampy na ul. Głubczyckiej – konstrukcja tej obudowy jest taka, że strumień światła 
pada dosyć szeroko, co jest jej zaletą, bo lampy nie muszą stać obok siebie i swoje 
zadanie spełniają. Tak samo jak są niezadowolenia tak też mam sygnały od 
mieszkańców, że  są bardzo dobre.

Radna Anna Rydzik – było obiecywane, że w II połowie maja będą łatane drogi 
powiatowe

Burmistrz Gminy –wg mojej wiedzy w ostatnich dniach  zakończyła się procedura 
przetargowa . Przetarg  wygrała firma czeska i zadanie, które było wycenione na ok. 
200 tys.zł zostanie wykonane za kwotę o wiele niższą. Mam nadzieję, że uda się 
jeszcze z tej kwoty coś zrobić w Gminie Baborów. Prace na drogach  rozpoczną się w 
najbliższych dniach. Natomiast czy łatanie dróg zacznie się od Gminy Baborów 
trudno powiedzieć, ktoś zawsze musi być ostatni.

Radny M.Hończak – może coś zostanie na remont ul. Rzemieślników od strony ul.40 
lecia . Mieszkańcy proszą, aby przynajmniej w jakiś sposób utwardzić tę drogę.

Burmistrz Gminy – ale jest to droga gminna, nie powiatowa. W dnu dzisiejszym 
przeprowadziłem wstępne rozmowy i chociaż trudno w tym czasie o szlakę to Prezes 
RSP w Sułkowie obiecał pożyczyć tyle aby z te drogą przynajmniej doraźnie zrobić 
porządek. Jestem umówiony a Radną z tego terenu na wizję w terenie i zastanowimy 
się z fachowcami nad technologią wyrównania tej drogi itd.

Radny K.Dolipski – kiedy ruszy remont dróg gminnych ?
Na wysokości pierwszego budynku na ul. Nowej i nawierzchnia  nie została 
odtworzona.
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Prezes ZUK - jak będzie przeprowadzany  remont dróg gminnych  będzie to 
naprawione i załatane.

Burmistrz Gminy – remont dróg powiatowych rozpoczął się w marcu przed biegiem 
Baborowa i w dniu jutrzejszym firma rusza z dalszymi pracami. 

Przewodniczący RM –
- wpłynęło pismo od Komisji Rewizyjnej w spawie uzupełnienia planu pracy o 
dokonanie kontroli ( zał. nr 11 do niniejszego protokołu).

Rada pozytywnie ustosunkowała się do wprowadzenia zmian w planie pracy Komisji 
Rewizyjnej.( za-13, przeciw- 0, wstrzymujących – 0)

- przytoczył treść pisma Wojewody Opolskiego w sprawie możliwości udzielenia 
pomocy rodzinie repatriantów  w postaci przydziału im na terenie miasta mieszkania 
(zał. nr 12 do niniejszego protokołu)

Radny J.Ronczka – zwracam się z prośbą, aby nie organizować posiedzeń dzień po 
dniu i o godzinę później, ponieważ jest to męczące i kłopotliwe, bo w moim 
przypadku zmuszony byłem wziąć trzy dni urlopu.

Przew. RM – przewodniczących Komisji proszę o  przyjęcie prośby radnego 

Wobec wyczerpania porządku Przew. zamknął VIII Sesję RM.

Protokółowała: M.Woźniak
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