
Protokół  nr XI/07
Sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 19 września 2007r. w sali konferencyjnej UM w Baborowie

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

Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego 
protokołu.

Nawiązując do porządku obrad przesłanego wcześniej wszystkim radnym 
poprosił radnych oraz Burmistrza Gminy o wyrażenie stanowiska  w tym 
zakresie.

Radny Bronisław Kanas – wnioskuję o wprowadzenie pkt  2a dot. wystąpienia 
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na ul. Powstańców  w sprawie 
dokonania zmiany regulaminu 

Burmistrz Gminy- wnioskuję  o wprowadzenie  w pkt 3  dwóch uchwał tj.
pkt.3 e- w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży na ul. Wiejskiej 
( druk 66/07) i pkt 3f – w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia 
inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, 
rolnego  i leśnego oraz wysokości ich wynagrodzenia.

Wniosek radnego B.Kanasa oraz Burmistrza Gminy zostały w głosowaniu 
przyjęte do porządku jednogłośnie( 13 głosów „za”)

W związku z powyższym porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
2a  Informacja rodziców o obowiązującym regulaminie w przedszkolach
3. Podjęcie uchwał dot.:

a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
c) powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania Strategii 
Oświatowej Gminy Baborów
d)rozpatrzenie skargi Pana Krzysztofa Szczudło zam. Baborów na 
Burmistrza Gminy 
e) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 
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f)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów 
łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego 
 i leśnego oraz wysokości ich wynagrodzenia.

4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach
 w okresie międzysesyjnym , a w szczególności z wykonania uchwał.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej   z przeprowadzonej kontroli  
w GZOKiS dotyczącej działalności mażoretek.

7. Zapytania, wolne wnioski.

Ad 2.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” przy 0 głosów 

„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła protokół z obrad poprzedniej 
Sesji tj. 12 lipca 2007r.  

Ad 2 a
Przewodniczący RM przytoczył treść pisma, które Rada otrzymała przed 
obradami sesji od rodziców o dokonanie zmiany w regulaminie dotyczącym 
zwrotu  opłaty dziennej za nieobecność dziecka w przedszkolu ( pismo stanowi 
zał. nr 4 ) i podjął decyzję, że wysłuchamy opinii rodziców w tym temacie a 
ewentualnymi propozycjami i zmianami w obowiązującej uchwale  zajmie się 
Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM i po wypracowaniu 
stanowiska ewentualnie nastąpią poprawki.    

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola na ul. Powstańców stwierdzili, 
że dotąd było tak, że za nieobecność dziecka w przedszkolu otrzymywali zwrot. 
W tej chwili zapis regulaminu  zobowiązuje do poinformowania o nieobecności 
dziecka na dwa dni przed tą sytuacją. W większości jest to niemożliwe, bo 
decyzja o nie wysyłaniu dziecka  do przedszkola najczęściej zapada tego 
samego dnia rano, z powodu stanu podgorączkowego. Na drugi dzień lub po 
dwóch dniach dziecko jest zdrowe  i może uczestniczyć w zajęciach. W tej 
chwili zapłacone pieniądze przepadają, gdy w/w sytuacja ma miejsce.  W szkole 
można zgłosić rano, że dziecko nie będzie obecne  a w przedszkolu trzeba 
zgłosić nieobecność z dwudniowym wyprzedzeniem. Do tej pory jeżeli dziecko 
nie było np. 3 dni w przedszkolu, to w kolejnym miesiącu następował zwrot. 
Nieobecności dzieci głównie spowodowane są  chorobą.

Przew.RM – być może w czasie dyskusji nad regulaminem umknęła nam ta 
sytuacja i trudno się nie zgodzić ze zdaniem rodziców. Należy zastanowić się 
nad stanowiskiem i zmienić  ją. Komisja Oświaty wypracuje wniosek do 
uchwały i na następnej sesji zostanie podjęta uchwała w tej sprawie.       
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Radny Lesław Górski – do następnej sesji upłynie trochę czasu i rodzice będą 
poszkodowani . Czy nie można tej sprawy załatwić dzisiaj na sesji.

Przew. RM – nie jesteśmy przygotowani do tego, aby na tej sesji podjąć 
konkretną decyzję. Gdyby pismo wpłynęło wcześniej  można byłoby się do 
tematu przygotować.

Radny L.Górski –  czy nie szło by dzisiaj  zawiesić mocy tej  uchwały do czasu 
wypracowania określonego stanowiska.

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – nie słyszałem o działaniach zawieszania 
aktów prawnych. Deklaracje Przew. RM są daleko idące  i myślę, że w ciągu 
miesiąca czyli w październiku odbędzie się kolejna sesja RM na której zapadną 
konkretne ustalenia. Działajmy zgodnie z prawem . Jeżeli zawiesimy tę 
uchwałę, to według czego, jakich kryteriów naliczać opłaty itd. Uchwałę 
przygotowywali radni, Komisja . Może szkody poniesione przez rodziców przez 
miesiąc nie będą aż tak dotkliwe a w październiku powinna być podjęta 
uchwała.

Radny L.Górski – proszę o przedyskutowanie na przerwie tej sprawy i bez 
zbędnej zwłoki tę sprawę załatwić.

Przew. RM – mam pyt.do Dyrektora Gminnego Przedszkola  P.Prygoń- czy jest 
taka możliwość, żeby na chwilę obecną tematowi przyjrzeć się dogłębnie i przez 
ten okres zniwelować tą uciążliwości dla rodziców, czyli jeżeli Pani dowiaduje 
się o 6-7 rano, że tego dziecka nie będzie żeby to zaliczyć na poczet  odpisu w 
następnym miesiącu.

Dyr. Gminnego Przedszkola p.Helena Przygoń – we wrześniu pobiera się 
opłatę całościową bez żadnych odpisów za nieobecności. Odpisy są dopiero  w 
październiku za wrzesień. Pierwszy dzień nieobecności dziecka nigdy nie był 
brany pod uwagę, a teraz tym bardziej, kiedy mamy dowożony obiad ze 
stołówki szkolnej. Ja np. w dniu dzisiejszym zgłaszam ilość obiadów na jutro, a 
jak rano ta ilość się zmniejszy to ja już tego nie odwołam.

Przew. RM – czy na dzień dzisiejszy jest możliwość uznania tego drugiego 
dnia?

p.H.Prygoń – trzeba rozmawiać z intendentką w stołówce  szkolnej, nie wiem.  

Przew. RM – jedynym rozwiązaniem jest jak najszybsze wypracowanie 
stanowiska na Komisji, a potem na Sesji.
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Dyrektor Zespołu Szkół Elżbieta Kielska – chodzi o równe traktowanie 
wszystkich dzieci szkolnych i przedszkolnych. Osoba w szkole płacą za obiady 
może rano zgłosić przed rozpoczęciem lekcji kierownikowi stołówki również 
telefonicznie, że nie będzie w tym dniu jadło i wówczas nie płaci się za dany 
obiad.

Przew.RM – żeby nie przedłużać jak najszybciej zostanie zwołana komisja.

Radny B.Kanas -  to nie będzie zmiana uchwały, tylko wprowadzenie poprawki 
Czy ta zmiana jest możliwa do wprowadzenia dzisiaj do istniejącego 
regulaminu? Sprawa jest oczywista,  wyrównać szanse wszystkich dzieci w tym 
temacie. Jeżeli wolą rady będzie taki zapis dzisiaj wprowadzić,  to po co 
zwoływać komisje, debatować jeszcze raz. Wyprostujmy sprawę natychmiast 
jeżeli jest to możliwe, bo mam pewne wątpliwości.

Burmistrz Gminy – ja też mam wątpliwości, dlatego  przychylam się do 
stanowiska Przewodniczącego RM. Zbadajcie Państwo sprawę jeszcze raz, nie 
róbmy niczego pochopnie . Jestem bardzo zdziwiony rozwiązaniem w szkole, bo 
uczeń przeczyta jadłospis i powie, że dzisiaj nie przyjdzie na obiad i za to nie 
zapłaci, a intendentka dzień prędzej zakupi potrzebne produkty, kucharki te 
produkty przerobią, koszt zostanie wygenerowany i zachodzi pytanie, gdzie ten 
koszt się podziewa, kto ma ten koszt ponosić, jeżeli budżet Gminy  to w 
porządku, ale musicie  Państwo być  świadomi takiej sytuacji. Jaka jest kwota za 
jeden dzień w przedszkolu ?

P.H.Prygoń – 5 zł.

Burmistrz Gminy – nie przeczę, że 5 zł to jest jakiś pieniądz w budżecie 
domowym. Na dzień dzisiejszy obowiązuje akt prawa miejscowego w postaci 
uchwały Rady Miejskiej, który określa zasady płatności . Aktów prawnych nie 
należy zmieniać na kolanie, bo takie zmiany w trakcie posiedzenia odczuwamy 
wszyscy jeżeli chodzi o  ustawy itd. Jeżeli  do tej pory i tak za pierwszy dzień 
nieobecności i tak się nie zwracało, to ile będzie takich przypadków  w ciągu 
miesiąca.  W październiku sesja się odbędzie i wprowadzi po analizie  stosowne 
zmiany. Rada może zrobić wszystko, ale na tyle, na ile pozwala prawo.   
Czy rodzice są skłonni poczekać ten jeden miesiąc na zmianę aktu prawnego?

Dyr. GZOKiS – ja szanuję wypowiedź p.Kielskiej, ale nie znamy  stanowiska 
kierowniczki stołówki.  Rodzice mają pomysł, że obiady będą zabierali do 
domu. 
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Ad 3.
a) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Baborów na 2007r.- druk nr 61/07   

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  RM 
p.Magdalena Wójcik – Komisja  nie zaopiniowała proponowanych zmian. 
Zgłoszono dwa wnioski :
1/ o wykreślenie zadania „budowa boksu garażowego przy ul.Wąskiej 
w Baborowie z przeznaczeniem tej kwoty 4 tys.zł. na ogrodzenie stadionu.
2/ o odsunięcie w czasie kwoty 493 zł. uzyskanej z tytułu najmu autobusu.

Burmistrz Gminy – w proj. uchwały zapisano kwotę 4 tys zł. na budowę 
garażu na potrzeby gminy . Wnioskuję do radnych o utrzymanie tego zadanie, 
aby zostało zrealizowane, ponieważ ilość pojazdów i potrzeby gminy w tej 
materii są spore, bez możliwości zaspokojenia ich w inny sposób. Argumenty
 z komisji, że gmina pośrednio dysponuje garażem w ZUK-u są nietrafione. 
Rozmawiałem z p.Prezes i wolnych garaży stojących pusto nie ma. Mamy trzy 
garaże przy szkole na ul. Opawskiej. W jednym z tych garaży funkcjonuje 
stolarnia konserwatorów , w drugim przechowywane są kosiarki samobieżne do 
trawy, a  w trzecim przechowywany jest samochód. W garażu na ul. Wiejskiej 
przechowywana jest przyczepka samochodowa. Zostają dwa samochody, które 
na dzień dzisiejszy swojego garażu nie mają. Koszt budowy tego garażu jest 
tani, bo wszystkie koszty zostały podzielone na 7 części i gmina płaci 1/7 
kosztów. Garaż ma być wykonany wciągu garaży wspólnoty mieszkaniowej.

Radny B.Kanas – czy przy budynkach przedszkoli są garaże i czy są 
wykorzystane?

P.H.Prygoń – jest pusty garaż na ul. Powstańców.

Radny Jan Jasion – wczoraj na Komisji Budżetu długo był w/w temat 
omawiany. Jestem za ustawieniem ogrodzenia stadionu,  ale uważam, że garaż 
też jest potrzebny. Wniosek przeszedł przy 1 głosie „za”, ponieważ pozostali 
członkowie wstrzymali się od głosu. Wierzę, że to ogrodzenie na stadionie 
stanie, jak również niech będzie garaż na potrzeby gminy.

Burmistrz Gminy– jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie 
wygospodarowanej kwoty 11 tyś zł. na budowę ogrodzenia, w tym wycięcie 7 
drzew . Jeżeli kwota nie zostanie wykorzystana w całości, to pozostanie do 
dyspozycji radnych. W tej kwocie mieści się również koszt remontu ogrodzenia 
zniszczonego przez wandali, a o zwrot tych kosztów będę wnioskował w sądzie, 
bo zgłosiłem się jako gmina na oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym. 
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Jeżeli sąd nie zasądzi tej kwoty gmina założy własną sprawę z powództwa 
cywilnego o refundację tych kosztów.

Radny B.Kanas – to, co wczoraj wydawało się niemożliwe, dzisiaj łatwe jest 
do załatwienia. Mam prośbę, aby przy okazji tego remontu zrobić 
zabezpieczenie za bramką, aby piłka nie wpadała do rzeki.

Burmistrz Gminy – w ramach tych środków jeżeli wystarczy na piłkochwyt to 
go zamontujemy, jeżeli nie to zaplanujemy go na rok przyszły.

Przegłosowano wnioski Komisji Budżetu:
1/o wykreślenie zadania „budowa boksu garażowego przy ul.Wąskiej 
w Baborowie z przeznaczeniem tej kwoty 4 tys.zł. na ogrodzenie stadionu.

Za -0, przeciw-5, wstrzymało się -7

2/ o odsunięcie w czasie kwoty 493 zł uzyskanej z tytułu najmu autobusu. i  
niewprowadzanie  jej na tej sesji do budżetu . 

Za-12, przeciw-0, wstrzymujących – 1

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka – w stosunku do zmian omówionych na 
Komisji oraz uwzględnieniem przegłosowanych wniosków jest jeszcze jedna 
zmiana do uchwały tj.na otwarcie zadania remontowego modernizacja 
ogrodzenia sportowego w ramach przesunięć wewnętrznych przeznacza się 
kwotę 11 tyś zł.

Radny K.Dolipski – wnioskuję o likwidację zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Baborowie”
 z przeznaczeniem zaplanowanych środków na  nowe zadanie :Remont ul. 
Rzemieślników w Baborowie.

Burmistrz Gminy – na Komisji  Budżetu zadeklarowałem  się, że znajdę środki 
na doraźny remont ul. Rzemieślników, żeby w tym roku doprowadzić go do 
takiego stanu, by można z niej było bezproblemowo korzystać. Sprawdziłem 
stopień wykorzystania środków i wszystkie środki nie zostały jeszcze 
wykorzystane  rozdysponowane i kwota jest wystarczająca, żeby ten doraźny 
remont przeprowadzić. W związku z powyższym wnioskuję o odrzucenie 
wniosku p. radnego Dolipskiego, ponieważ dokumentacja do drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych jest zadaniem bardzo ważnym, a remont ul. Rzemieślników 
będzie w tym roku wykonany ze środków, które już w budżecie są zapisane.

Radny K.Dolipski – droga transportu rolnego jest ważna, ale chyba nikogo
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 z radnych nie muszę przekonywać, że ul. Rzemieślników  jest także ważna. 
Chodzi mi o wykonanie zadania w całości, a nie remont tej ulicy.

Burmistrz Gminy – kwota 14 tyś zł, która miałaby być przesunięta ma się nijak 
do oczekiwań p.radnego Dolipskiego. Ulica Rzemieślników jest sporym 
fragmentem jezdni i ta kwota  nie wiadomo czy wystarczyłaby na wykonanie 
projektu technicznego  jeżeli chodzi o drogę od podstaw. Planowany remont 
pozwoli mieszkańcom na swobodne korzystanie na dłuższy czas.

Radny K.Dolipski – ta kwota nie wystarczy  na to zadanie jak również na 
remont tej drogi polnej. Jest to otwarcie zadania, czyli są to niezbędne środki do 
wykonania dokumentacji. Od czegoś trzeba zacząć i jak mam wybierać to 
jestem za drogą w mieście.

Radny M.Hończak – proponuję w tym roku  wykonać doraźny remont ul. 
Rzemieślników  i zgłosić ją do budżetu na przyszły rok.

Burmistrz Gminy – za moim wnioskiem przemawia również fakt, że 
dokumentacja techniczna, która w ramach 14 tyś. zł. zostanie przygotowana 
posłuży do złożenia stosownego wniosku do Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych o dotację na remont i budowę drogi transportu rolnego. Jakie będą 
ustalenia przy planowaniu budżetu na rok przyszły o tym zadecydują radni. 
Należy pamiętać, że część ul. Rzemieślników nie jest własnością gminy tylko 
Agencji Nieruchomości Rolnych w zarządzie Kombinatu Rolnego w Kietrzu. 
Najpierw trzeba doprowadzić do porządku stan prawny tej drogi, żeby myśleć o 
jej gruntownym remoncie.

Radny J.Jasion – dobrze, że p.radny Dolipski też widzi problem tej ulicy. 
Proponuję punkt, gdzie jest mowa o drodze dojazdowej do gruntów rolnych 
odłożyć, nie głosować tego dzisiaj i pozostawić do omówienia na najbliższej 
komisji.

Burmistrz Gminy – wnoszę o wycofanie powyższego wniosku, ponieważ 
przygotowanie dokumentacyjne trwa określoną ilość czasu i żebyśmy mogli 
ubiegać się o dotację projekt musi być zakończony w tym roku i złożony 
wniosek. Jeżeli przesuniemy o miesiąc zabezpieczenie środków na otwarcie tego 
zadania nie zdążymy złożyć wniosku i ucieknie nam rok.

Radny B.Kanas – dyskusja trwa już długo. Wysłuchałem argumentacji 
wszystkich stron i uważam, że cokolwiek zmienimy, to tylko storpedujemy i nie 
będzie ani jednego,  ani drugiego. Temat jest ważny,ale do dyskusji nad 
budżetem na 2008r. Argumenty Burmistrza były jasne i mnie przekonały, że nie 
na swoim nie będziemy inwestować, natomiast trzeba zrobić to, co już jest 
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zaplanowane, a do tematu ul. Rzemieślników wrócimy przy planowaniu budżetu 
na 2008r.

Radny J.Jasion – w związku z powyższym wycofuję wniosek

Po przerwie Przew.. RM poddał pod głosowanie wniosek radnego 
K.Dolipskiego.

Za wnioskiem głosował 1 radny, przeciw-6, wstrzymało się -6.

Następnie Przew. RM poddał pod głosowanie  w/w projekt uchwały 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 9 głosami „za”, przy 1 głosie 

”przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XI-62/07 w 
sprawie „Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007r.”-  
stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 3
b) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
( projekt druk nr  62/07)

Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rolnictwa i Komisji 
Budżetu Przew. W.Kacprzak poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów 
”przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XI-63/07 w 
sprawie „Przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.”- stanowi ona zał. nr 6 
do niniejszego protokołu.

Ad 3
c) podjecie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw 

opracowania Strategii Oświatowej  Gminy Baborów( projekt druk nr 
63/07)

Przew. W.Kacprzak poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów 
”przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XI-64/07 w 
sprawie „ Powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania Strategii  
Oświatowej  Gminy Baborów.”- stanowi ona zał. nr 7 do niniejszego 
protokołu.
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Ad 3
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa 

Szczudło na Burmistrza Gminy Baborów ( projekt druk nr 65/07)

Przew. RM – do biura Rady Miejskiej z Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu wpłynęła skarga, która została skierowana do Komisji 
Rewizyjnej do rozpatrzenia. Wynikiem pracy Komisji Rewizyjnej w tym 
temacie jest projekt uchwały, której uzasadnienie przytoczy Przew. Komisji 
Rewizyjnej Mieczysław Hończak.
Proszę o wyjaśnienie przez Sekretarza Gminy, dlaczego w tej chwili 
rozstrzygniecie następuje w formie uchwały.

Sekretarz Gminy Wiesław Kozyra – odnośnie formy jaka teraz będzie 
stosowana, to jest to sugestia organu nadzoru, który co jakiś czas te skargi 
weryfikuje, aby było to w formie decyzji Rady tj. uchwały.
Dotychczas robiliśmy to poprzez zapis Komisji oraz  głosowanie radnych na 
sesji .
Uchwałę wraz z uzasadnieniem wysyła się osobie, która wnioskowała.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uzasadnienie do niniejszej 
uchwały.

Radny B.Kanas – uważam, że dobrze byłoby przed głosowaniem wysłuchać 
osoby zainteresowanej . Być może wniesie coś nowego do tematu dla mnie jako 
radnego, bo z tego co przeczytał Przew. Komisji Rewizyjnej wynika, że 
przyjdzie jeszcze jakieś pismo SKO. Czy tego pisma do dzisiaj jeszcze nie ma, 
czy ktoś zainteresowany z RM dzwonił tam, dowiadywał się? Są to sprawy 
istotne, które warto byłoby wyjaśnić przed głosowaniem. 

Przew. RM – na Komisji Budżetu zostaliśmy poinformowani tematem 
rozpatrywanym przez Komisje Rewizyjną tj. przetrzymywaniem pewnych 
środków co zostało merytorycznie i jasno wyjaśnione. Po odczytaniu 
uzasadnienia zadałem pytanie czy są uwagi. Nikt z radnych poza p.Kanasem nie 
prosił o głos. W związku z tym kolejność jest taka jak zawsze.

P.Krzysztof Szczudło (osoba skarżąca)- o tym, że będzie to rozpatrywanie 
dzisiaj dowiedziałem się przypadkiem od radnych. Przewodniczący powiadomił 
mnie, że będzie to na jakiejś sesji we wrześniu, natomiast odrębnie mnie nie. 
Chciałem te sprawę wyjaśnić na Komisji Rewizyjnej osobom zainteresowanym . 
Jak widać została sprawa wyjaśniona jednostronnie, czyli wysłuchano strony 
Burmistrza, jest to trochę nie w porządku. Nie zostałem zawiadomiony 
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o terminach komisji  ani sesji. Komisje są otwarte, ale nie wiedząc o terminie 
nie mogłem w ich uczestniczyć. Robi się z tego wielką skargę, a jest to tylko 
odwołanie od decyzji i zakwestionowanie jakiejś nieprawidłości.
 Moje pieniądze były przetrzymywane za długo na koncie UM. Jednak jak 
widać komisja nie była tym zainteresowana, a Państwo będziecie głosować za 
tym, co Komisja postanowiła nie wiedząc jak to wszystko przebiegało.

Przew. RM – wyjaśniam, że informację Pan otrzymał . Jest powszechnie 
uznanym, że na 7 dni w miejscach, gdzie się ogłasza takie rzeczy ukazała się 
informacja o terminie sesji. Nie wiem dlaczego mówi Pan, że nie jest to skargą 
skoro z pisma oraz prowadzonego postępowania wyraźnie to wynika. 

Radny B.Kanas – ja wstrzymam się od głosu, bo w moim przekonaniu Komisja 
Rewizyjna nie spełniła swoich obowiązków.

Sekretarz Gminy – pierwsza skarga, którą złożył P.Szczudło była rozpatrywana 
dot. niezasadnego pobrania pieniędzy przez Gminę i druga  cyt. ”jednocześnie 
składam skargę na bezzasadnie długie przetrzymywanie moich pieniędzy, mimo, 
że o nadpłacie Burmistrz wiedział znacznie wcześniej”. Pismo dot. dwóch spraw 
Rada ma się zając tylko częścią przetrzymywani pieniędzy i tak też  w jej 
imieniu Komisja Rewizyjna zrobiła.

Przew. Komisji Rewizyjnej – sprawa była oczywista .Jest termin, w nim 
zmieścił się pracownik UM i na tym koniec. Komisja  ustosunkowała się do 
drugiej części, o czym wspominał Sekretarz.

Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosów 
”przeciw” i 2 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XI-65/07 w 
sprawie „rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Szczudło na Burmistrza Gminy 
Baborów .”- stanowi ona zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 3
e) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 ( projekt druk nr 66/07)

Przew. RM – na prośbę członków Komisji Budżetu została radnym przełożona 
mapka pokazująca w/w działki.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały.
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 Przew. 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 uchwałę nr XI-66 /07 w 
sprawie „ przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.”- stanowi ona zał. nr 9 
do niniejszego protokołu.

Ad 3
f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów 

łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego 
 i leśnego oraz wysokości ich wynagrodzenia( projekt druk nr 67/07)

Przew. RM-  projekt tej uchwały został przygotowany ponieważ w dniu 
wczorajszym po złożeniu rezygnacji z funkcji sołtysa w Księżym Polu odbyły 
się wybory i nowym sołtysem została P.Halina Fryzel, w związku z tym 
proponuje się zmianę inkasenta podatków w tym sołectwie.

Przew. 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 uchwałę nr XI-67 /07 w 
sprawie „zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego 
zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 
wysokości ich wynagrodzenia.”- stanowi ona zał. nr 10 do niniejszego 
protokołu.

Ad 6.
Przew.RM – P.Dyr.GZOKiS musi opuścić obrady sesji, a chciałaby 
uczestniczyć w punkcie dot. przedstawienia sprawozdania z przeprowadzenia 
kontroli mażoretek. W związku z tym proszę Przew. Komisji Rewizyjnej o 
zapoznanie radnych z wynikami kontroli.

Przew. Komisji Rewizyjnej przytoczył treść sprawozdania z przeprowadzonej 
kontroli mażoretek- stanowi ono zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Radny B.Kanas – GZOKIS w czasie dożynek organizował loterię fantową – 
jaki został osiągnięty dochód i na co zostanie przeznaczony?

Dyr. Bogumiła Czekańska – dochód z loterii na pewno będzie przeznaczony na 
paczki mikołajowe dla dzieci 6 grudnia. Dokładnej sumy nie powiem, bo ja nie 
prowadziłam loterii, przy rozliczeniu dożynek będzie wiadomo jaka to była 
kwota. Wszystkie losy zostały sprzedane a wręcz  było ich za mało.
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Ad 4.
Przew. RM – był to okres wakacyjny, w czasie którego chorowałem , spędziłem 
kilka dni w szpitalu .  Po powrocie zajmowaliśmy się z Wiceprzewodniczącym 
powołaniem komitetu na rzecz pomocy choremu dziecku . Taki komitet powstał 
i proszę o przedstawienie szczegółowych informacji przez P.Jasiona.

Wiceprzewodniczący RM – o sprawie informowałem już podczas uroczystości 
dożynkowych. W naszej gminie jest przypadek chorego dziecka na nowotwór 
mózgu . Jest to chłopczyk w wieku 1 roku o imieniu Marco Carbonari, dziecko 
mieszkanki z ul. Wiejskiej, po operacji nowotworu mózgu. Matka przebywa 
z tym dzieckiem w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Opieka i zakup 
potrzebnych środków medycznych jest bardzo kosztowny i rodzina nie jest 
w stanie sobie z nimi poradzić. Z inicjatywy mieszkańców powstał komitet pn. 
”Pomóżmy Marco”, który będzie działał od 1 września 2007r. do końca tego 
roku. Burmistrz wyraził zgodę na publiczną zbiórkę pieniędzy na ten okres. 
Może być to w formie wolnych datków do puszek jak również jest założone 
konto w BS w Baborowie . Gorąco proszę  wszystkich o wpłatę dowolnych 
kwot na to konto.

Przew. RM – ponadto reprezentowałem Gminę na dożynkach powiatowych
 i pełniłem dyżury w biurze RM.

Radny B.Kanas – czy poczynił Pan jakieś starania dodatkowe niż zwykle
 w sprawie mojej prośby, wniosku żebyśmy moli gościć tutaj  wszystkich 
radnych powiatowych a nie tylko P.Kielską.

Przew. RM – wstępnie rozmawiałem z Przewodniczącym Rady Powiatu w tej 
sprawie. Jest możliwe takie spotkanie. Wstępnie proponowano, aby dopracować 
kwestię tematyczną dot. nurtujących nas problemów. Jeżeli będzie problem dróg 
na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, czyli ewentualnego spotkania z 
podobną Komisja z Powiatu. Nie mam jeszcze zapewnień co do terminu i 
możliwości czy będzie to wspólna Sesja czy też Komisje.

Radny L.Górski – chciałbym spotkać się z radnymi powiatowymi pod 
względem przedmiotowym i podmiotowym. Niech radni okręgu Baborów-
Kietrz pokażą się. Mieszkańcy Gminy Baborów na nich głosowali, to oni łaski 
nie robią, że raz na rok przyjadą.

Przew.RM – te krytyczne uwagi przekażę tym radnym. Zaproszenia do radnych 
powiatowych wysyłane są na każdą sesję.
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Radny L.Górski  – ale nie odnoszą skutku.

Przew. RM – prócz radnej p.Elżbiety Kielskiej był też p.Bedryj i p.Gożko, 
uczestniczył również na kilku sesjach P.Starosta, który też jest radnym Powiatu. 
Przeprowadzę stosowne rozmowy z tymi osobami  i poinformuje o ich skutkach 
i opiniach.

Radny B.Kanas – ja prosiłem o konkretne zaproszenie dla radnych 
powiatowych naszego okręgu. Zobowiązałem się na Komisji do podjęcia działań 
w sprawie uporządkowania jednego konkretnego tematu pod wiaduktem
 w Baborowie i na ten temat ja osobiście chcę rozmawiać z tymi radnymi . Mam 
nadzieję, że będzie to grupa, która nie tylko wysłucha tego, co ja mam do 
powiedzenia, ale pójdzie ze mną tam zobaczyć. Jestem w posiadaniu 
dokumentacji, która przedstawiłem na komisji. Ja nie darmo mokłem podczas 
ulewy robiąc konkretne zdjęcia i chcę na każdym skrzyżowaniu, ulicy, której są 
dopływy tworzące ciek pod most pokazać, gdzie tkwi przyczyna, żeby nikt nie 
odbił piłeczki, że to nie nasze i my tego nie chcemy zrobić. Chce pomóc 
Burmistrzowi w dogadaniu się z władzą Starostwa i żeby w tym  pomogli nam 
radni powiatowi z naszego okręgu i tylko na takim mi spotkaniu  zależy. To co 
Przew. proponuje możemy się spotykać ile tylko będzie czasu i woli, natomiast 
optuje i ponawiam jeżeli Pan tego nie zrobi postaram się to zrobić na własną 
rękę. Zależy mi na p.Róży Kaczmar i p.Rudnickiej, bo te osoby pełnią funkcje 
odpowiedzialne w obecnej i poprzednich kadencjach i mam nadzieje, że mogą 
nam w temacie pomóc. Sprawa jest pilna.Gdyby taki przypadek zagrożenia, 
uciążliwości wystąpił w Gminie Kietrz dawno sprawa byłaby załatwiona. 
Dzisiaj nie będę już prosił, ja oczekuję od nich właściwego stanowiska, żeby 
ludzie w kolejnych wyborach wiedzieli na kogo głosować.

Przew. RM – w w/w sprawie rozmawiałem z P.Kierownik I.Sapa, która miała 
przygotować mapę, kto jest właścicielem tych dróg, z których spływa woda pod 
wiadukt

Kierownik I.Sapa- drogi za wiaduktem po lewej stronie są  drogami 
zakładowymi.

Radna Powiatu E.Kielska – monituję jak tylko mogę w sprawie dróg w naszej 
gminie. Również Starostwo ma  porobione zdjęcia i wiemy  jak wyglądały drogi 
po ostatnich opadach. Mówimy o drzewach przy drogach, ul.Krakowskiej itd. 
Państwo też jesteście radnymi i wiecie, że też mamy ograniczone możliwości
 i decyzyjność. Widzę, że Gmina Branice dobrze sobie radzi. Mieszkańcy tej 
Gminy wymuszają na Starostwie remonty dróg składając pisma z podpisami 
większej ilości  mieszkańców.
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Radny L.Górski – utożsamiam się z wypowiedzią radnego B.Kanasa, ale 
uważam, że jest to mało i nie można tylko odnieść się tego konkretnego 
przypadku mostu. Katalog moich wymagań pod adresem radnych powiatu jest 
nieco szerszy . Ja nie proszę, tylko żądam za pośrednictwem 
P.Przewodniczącego ; ja tę sprawę poruszę na łamach radia Opole  i wymienię 
wszystkich radnych z tego terenu  z imienia i nazwiska i odpowiednio ich 
ocenię. Wypadałoby, żeby raz do roku  radni Powiatu zrobili sesję wyjazdową 
w poszczególnych gminach powiatu, ogłosili swoje dyżury w gminie i wtedy ta 
więź z wyborcami będzie większa. Wówczas zapoznali by się z problemami 
w gminach,a nie podejmowali decyzji z za biurka. Jak nie mają na to czasu, to 
niech nie ubiegają się o tę zaszczytną funkcję, mandat radnego powiatowego.

Przew. RM – postaram się uczestniczyć w najbliższej sesji Rady Powiatu i te 
krytyczne uwagi przekażę, prócz tego będę naciskał Przew. Rady Powiatu, żeby 
sesja wyjazdowa Rady Powiatu odbyła się w Baborowie . Postaram się sesje 
październikową przygotować na Rynku 9 i zaproszę wszystkich radnych ale
 z jakim skutkiem to zobaczycie sami.

Radny B.Kanas – ja proszę wszystkich radnych, aby nie popsuli mi tego co 
zacząłem . Nie zależy mi na tym, żeby potępić tych szeregowych radnych. 
Moim zamiarem jest pozyskanie ich sympatii i wspólne działanie .Czasami ich 
udział był dla nich niesympatyczny i wolą nie przyjeżdżać. Nie będę liczył, że 
Pan zaprosi tych radnych, ja sam będę się starał robić własną prywatną  ścieżką.

Prezes ZUK  Ewa Kroczak – mam inną propozycję, aby grupa radnych 
z Baborowa wybrała się na sesję Rady Powiatu  i poinformowała o sprawach 
ważnych dla Gminy Baborów.

Radna Powiatu E.Kielska – prosiłabym, aby tak surowo nie oceniać radnych . 
Wy też jesteście radnymi, czy tak wszystko pozałatwialiście przez ten rok. 
P.Górski nie wie w jakich komisjach działam w Powiecie , na jaki temat 
zabieram głos . Proszę przyjechać do Powiatu, poczytać sobie protokoły ze 
spotkań. Proszę nie brać za złe tak bardzo, że radni nie przyjeżdżają na sesje, bo 
komisji w Powiecie jest bardzo dużo w których musimy uczestniczyć i trudno 
uczestniczyć w komisjach w Powiecie i jeszcze  gminach, a my jeszcze 
pracujemy, a jeszcze jak ktoś robi posiedzenia o 13:00 albo wcześniej to też 
należy wziąć to pod uwagę. My jako radni też nie decydujemy o wszystkim tak 
jak Wy tutaj. Może ja odwrócę sytuację radni gminy bardzo chcą oceniać 
radnych powiatu, najpierw oceńcie siebie nawzajem. Może wszyscy zróbmy 
sobie spowiedź kto co zrobił dla swojej gminy. Ja źle się czuje na takiej sesji.
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Radny L.Górski – uważam, że radni gminy i powiatu nie są z waty ani cukru, 
tylko byli świadomi podejmowanych przez siebie decyzji jak przyjmowali na 
siebie mandat radnego powiatu, natomiast P.Kielska źle mnie zrozumiała. Ja 
mówiłem pod adresem radnych z Kietrza, wyłączając jej osobę. Nie zgadzam się 
z radnym Kanasem, bo radny powiatu musi być nie tylko przygotowany na 
pochwały ze strony wyborców ale i na krytykę. Jak deszcz pada nie będę mówił 
ze słońce świeci, proszę ode mnie takiej obłudy nie wymagać. Nie mówcie, że 
radni Powiatu raz  w roku nie mogą się spotkać z wyborcami , a nie raz na 
cztery lata przez wyborami. Wiadukt jest w okręgu wyborczym P.Kanasa, i 
dlatego tak o to zabiega.

Radny B.Kanas – chciałem sprostować,  że wiadukt jest na ul. Opawskiej  nie 
leży w moim okręgu a radnego Górskiego.
Na te wszystkie tematy, które P.Górski dotknął władze Powiatu i Gminy 
rozmawiają od wielu lat, trwa to od kilku kadencji. Szły pisma, były telefony. 
Chcę rozpocząć inną formę współpracy. Wydaje mi się, że jest to jedynie 
słuszna droga spotkać się w dobrej wierze, w pogodnej atmosferze z grupą 
radnych przed spotkaniem takim jak proponuje Przew. RM, które również 
popieram. Ta grupa wówczas pozna temat zobaczy teren , a jeżeli pan 
 w radiu potępi radnych Powiatu, to nie zdążę ich tutaj nawet zaprosić. Musi 
sobie Pan zdać sprawę, że czasami w dobrej wierze źle się czyni.

Burmistrz Gminy – trudno nie przyznać racji uczestnikom dyskusji . Na 
wiosnę Komisja zajmująca się drogami złożona z radnych powiatowych 
objechała wraz ze mną wszystkie drogi. Była z ich strony otwartość na 
współpracę i pomoc, jednak nie robi się dużych zmian w budżecie w trakcie 
roku budżetowego . Obecna Rada Powiatu pracuje na budżecie przygotowanym 
przez poprzedni Zarząd. Ta Rada dokonała wielu zmian m.in. przesunęła wiele 
środków na remont dróg, czego efekty już widać.
Popieram Radnego Kanasa . Zróbmy wszystko, aby ci ludzie chcieli z nami 
rozmawiać, bo niejednokrotnie były takie ataki, że współpracy się 
odechciewało, nie dziwię się tym ludziom.

W dalszej części Wiceprzewodniczący odczytał list do radnych nt. VI edycji 
Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” 
informujący o udziale dzieci i młodzieży z Gminy Baborów w konkursie oraz 
uzyskanych osiągnięciach.- stanowi on  zał. nr 12 do niniejszego protokołu.

Przew. RM – kolejna informacją jest protokół ze spotkania Burmistrza  
z sołtysami, na którym zostały wypracowane dwa wnioski , które przedstawiono 
na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, ale przykrym jest stwierdzenie, 
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że część członków tej komisji opuściła obrady i nie zostało wypracowane do 
końca stanowisko w tym temacie, w związku z tym do tego należy wrócić.
Na przyszłość proszę, aby nie opuszczać posiedzenia, kiedy  nie ma  końcowych 
uzgodnień, bo brakuje quorum do podjęcia konkretnych decyzji( treść wniosków 
stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu)
Jest to temat nad którym należy się zastanowić i wypracować stanowisko . 
W związku z tym proponuję wnioski ponownie rozpatrzyć na Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego.

Ad 5.
Sprawozdanie Burmistrza z okresu międzysesyjnego 
Burmistrz Gminy – prowadziłem negocjacje z Zarządem Kombinatu Rolnego 
w Kietrzu nt. remontu dróg na Osiedlu Akacjowym w Baborowie oraz mostu 
i drogi transportu rolnego miedzy Rakowem a Langowem przy 
współfinansowaniu Kombinatu - w tym roku Kombinat nie może zaangażować 
się to zadanie, ale na przyszły rok temat jest otwarty.
 W temacie  podłączenia kolektora sanitarnego w Tłustomostach 
wynegocjowałem zgodę na podłączenie się do sieci. W tym miejscu proszę 
mieszkańców,  którzy deklarowali współfinansowanie o wpłaty.
- zorganizowałem spotkanie z sołtysami, o których była już mowa na tej sesji.
Pomysł Zastępcy Burmistrza był bardzo dobry, aby takie spotkania z sołtysami 
organizowane były cyklicznie tj. co najmniej raz na kwartał.
- 11 września br. spotkałem się z Dyrektorem Szpitala Głubczyckiego próbując 
wynegocjować większą ilość specjalistów, którzy mogliby przyjmować
 w gabinecie Stacji Caritas w Rynku w Baborowie.Dyrektor jest otwarty na 
rozsądne propozycje. W przyszłym tygodniu jestem umówiony na spotkanie 
w Baborowie.
- od 30 lipca br.do 14 sierpnia br. przebywałem na urlopie wypoczynkowym
Oprócz tego wykonywałem wszystkie obowiązki wynikające z pełnionej 
funkcji.
Zakończyły się negocjacje Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia 
Regionalnego Programu Operacyjnego i czekamy teraz na ogłoszenie naboru 
wniosków. Niskie wykonanie budżetu za I półrocze odnośnie inwestycji wynika 
właśnie z tego. Wiele zadań było planowanych do wykonania przy udziale UE 
i tak długo póki tych pieniędzy nie będzie tak długo te zadania nie mogą być 
realizowane.
Chciałem poprosić Państwa o wyrażenie opinii w następujących sprawach : 
sprawach:
- wpłynął wniosek P.Chacko o sprzedanie mu części działki gruntowej, na której 
usadowione jest przedszkole przy ul. Powstańców . Działka ta od wielu lat nie 
jest wykorzystywana, przedszkole wykorzystuje tylko część tej działki . Ta 
część jest zakrzaczona i zachwaszczona i nic się tam nie dzieje.
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Rada Miejska w głosowaniu wyraziła pozytywną opinię nt. podziału i  
sprzedaży części działki przy ul. Powstańców 82 ( za-12, przeciw-0,  
wstrzymujących – 0.)

- wniosek  Banku Spółdzielczego w Baborowie, zainteresowanego zakupem na 
własność części działki gruntowej na której usadowiony jest budynek 
GZOKiS-u i teren za budynkiem BS. P.Prezes chce na tej części działki 
wykonać parking ogólnodostępny nie tylko dla klientów BS.

Rada Miejska w głosowaniu wyraziła pozytywną opinię nt. podziału i  
sprzedaży części działki (za budynkiem BS) ( za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
– 0)

Radny L.Górski –wg konstytucji wszyscy mieszkańcy są równi, w związku
 z tym, czy  zebrania miejskie też będą co kwartał?
Burmistrz przed wakacjami obiecywał, że będzie zebranie miejskie, chyba we 
wrześniu, proszę o wypowiedź w tym temacie .Kiedy będą wybory na 
Przewodniczących Zarządu Osiedli Mieszkańców?

Burmistrz Gminy – nie mówimy tu o zebraniach wiejskich ani miejskich . Jest 
to zebranie sołtysów, na które zapraszani będą również przewodniczący osiedli. 
Zebranie odbędzie się wtedy, gdy ustąpią moje dolegliwości zdrowotne.

Sołtys Szczytów Aneta Kierek – proszę, aby zebrania z sołtysami odbywały się 
po południu po pracy, bo niektórzy sołtysi pracują.

Ad 7.
Radny L.Górski – dach budynku przy szkole na  ul.Wiejskiej wymaga 
malowania bo później, za jakiś czas trzeba będzie robić nowy dach. Kiedy 
władze Gminy planują zając się tym problemem.
- na Komisji Budżetu dowiedziałem się o przeciekaniu dachu szkoły na 
ul.Wiejskiej. Czy jeszcze obowiązuje gwarancja, rękojmia – kto był wykonawcą 
tego dachu ?Czy nie jest winą brak nadzoru ze strony Gminy ?

Burmistrz Gminy – opracowując projekt  budżetu co roku planujemy w nim 
remonty dachów i odnośnie tego budynku, to powinien on być pomalowany .
 Na terenie Gminy mamy takich spraw bardzo dużo. Myślę, że ten dach 
prawdopodobnie przyszłym roku będzie pomalowany.
Dach szkoły na ul. Wiejskiej – budowa tej szkoły rozpoczęła się w 1987r., 
zakończyła się wiele lat temu i mówienie o gwarancji i rękojmi jest 
nieuzasadnione. Tak  masywne ulewy  jakie miały miejsce w ostatnim czasie 
spowodowały zalania wielu mieszkań i na taką sytuację wpływ mamy niewielki. 
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Czy dach w przyszłym roku będzie kompleksowo wyremontowany- nie wiem. 
Na to pytanie powinien mi odpowiedzieć p.radny głosując „za” przyjęciem 
budżetu, bo to rada będzie określała zakres zadań do wykonania na przyszły rok.

Radny Franciszek Wierzbicki – czy coś wiadomo w sprawie drogi Raków-
Tłustomosty, czy będzie ona w tym roku robiona?

P.E.Kielska – Radna Powiatu- jest decyzja, że remont tej drogi rozpocznie się 
ok.  15 października br.

Radna J.Kowalczykowska poinformowała, że w trakcie przerwy wybrano 
Przewodniczącego Komisji doraźnej do spraw opracowania Strategii 
Oświatowej Gminy Baborów, którym został Radny Bronisław Kanas.

Radny B.Kanas – nie jest to wdzięczna rola, ale ktoś musiał. Nasze spotkania 
najczęściej będą odbywały się w poniedziałki o 15 bądź 15:30.

Radny L.Górski – na Komisji Budżetu była poruszana przez P.Prezes ZUK-u 
sprawa wysypiska śmieci w Baborowie co się wiąże ze sprawą utrzymania 
czystości. Burmistrz został zobowiązany uchwałą RM m.in. do zawierania 
umów z mieszkańcami . Chciałbym, aby Pan dzisiaj ocenił ten stan, czy Pan 
zrealizował uchwałę RM .
- mieszkaniec ul. Raciborskiej jest niezadowolony z remontu tego odcinka 
jezdni na przeciw przystanku PKS  na ul. Raciborskiej . Wg niego roboty 
wykonane przez ZUK zostały wykonane nienależycie.

Burmistrz poprosił o dopowiedź na powyższe pyt. Kierownika Referatu UM 
p.I.Sapa.

P.I.Sapa – do chwili obecnej  komisja dokonała kontroli   gospodarstw 
domowych odnośnie gospodarki odpadami w Baborowie i 5 miejscowościach 
Gminy. Po zakończeniu kontroli będziemy występować z decyzjami 
administracyjnymi nakazującymi zawarcie umowy na wywóz nieczystości 
stałych.

Prezes ZUK Ewa Kroczak – poinformowała ilość zawartych i niezawartych 
umów na wywóz nieczystości stałych w poszczególnych sołectwach i mieście 
Baborów.

Przew. RM – na komisji został zgłoszony wniosek , aby jak najszybciej została 
zwołana wspólna Komisja Rolnictwa i Budżetu, która dogłębnie zajmie się 
tematem wysypiska oraz gospodarski odpadami.
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 Radny C.Wanat – znane mi są szczegóły dot. wydania książki, której autorem 
jest P.Szymczyna .

Przew. RM – powyższa sprawa może być ponownie  przedmiotem Komisji 
Oświaty uwagi na nowe informacje nt. współfinansowania tej ksiązki.

Na zakończenie odbyła się prezentacja działalności świetlicy środowiskowej w 
okresie wakacyjnym , którą przedstawiła kierownik świetlicy. Lidia Piecha. 
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący o godz. 14 :40 zamknął XI 
Sesję RM.

Protokółowała : M.Woźniak
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