
Protokół  Nr XXI
sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej  4 listopada 2008r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

 Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godz. 14:00 otworzył XXI sesje 
Rady Miejskiej i po powitaniu radnych i gości  oświadczył , iż zgodnie z lista obecności 
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji.

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

Przew. RM przedstawił porządek obrad przesłany wcześniej radnym i zapytał czy są 
propozycje jego zmian, jednocześnie proponując wprowadzenie do porządku  ppkt. 3 l – 
podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie  projektu w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006r. oraz ppkt 3 m 
– podjecie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów.

W/w propozycja została jednogłośnie przyjęta do porządku obrad.

Wobec braku kolejnych propozycji zmian porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
3. Podjęcie uchwał dot.:

a) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami 
    pozarządowymi działającymi na jej terenie
b) zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania 
    pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości 
    ich wynagrodzenia
c) stawek podatku od nieruchomości 
d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (dot. lokalu mieszkalnego
    przy ul.Rynek 4/6 )
e) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. działek w Dziećmarowie)
f)  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. działki w Dzielowie)
g) rozpatrzenia skargi Pana Rajmunda Zdobylaka na Burmistrza Gminy
h) uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw 
    z zakresu administracji publicznej
i)  uchylenia uchwały Nr VII-62/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 13 czerwca 
    2003 roku  w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących    
    nowe  miejsca pracy na terenie Gminy Baborów
j)  zawarcia porozumienia  z Powiatem Głubczyckim na organizację doradztwa 
metodycznego  nauczycieli
k)  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów  na 2008r
l)   w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie  projektu w ramach  
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006r

            m) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy
     4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

miedzysesyjnym, a w tym z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych 
radnych Rady Miejskiej.
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5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 
miedzysesyjnym , a w tym  z informacji  z przeprowadzonej analizy oświadczeń 
majątkowych składanych  burmistrzowi  oraz realizacji uchwał Rady.

6. Zapytania, wolne wnioski
7. Zakończenie obrad 

Ad 2. 
Rada Miejska 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” 
przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj.25 września 2008r.

Ad 3.
a) podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 

Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie( projekt 
druk nr 151/08)

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.
W głosowaniu Rada Miejska w obecności 12 radnych 12 głosami „za” , przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”  podjęła uchwałę nr XXI-150/08 w sprawie przyjęcia 
rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na jej terenie – stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
b) podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  wyznaczenia inkasentów 

łącznego zobowiązania pieniężnego , podatku  od nieruchomości , rolnego i 
leśnego  oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia  ( projekt druk nr 152/08)

Przew. RM – nastąpiła zmiana sołtysa  w Rakowie . Nowym sołtysem jest P.Benon Brzenk, 
którego witamy na dzisiejszej sesji. W związku z tym należy wprowadzić zmianę do uchwały 

Wiceprzewodniczący RM złożył gratulacje nowemu sołtysowi.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały.
W głosowaniu Rada Miejska w obecności 13 radnych 13 głosami „za” , przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”  podjęła uchwałę nr XXI-151/08 w sprawie zmiany 
uchwały 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.
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Ad 3.
c) podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości ( projekt druk nr 

154/08)

Przewodniczący RM przytoczył treść pisma P.Zofii Nowickiej  zam. ul. Głubczycka w 
Baborowie dot. propozycji stawek podatku oraz ulg dla odpowiedniej grupy podatników, 
które wpłynęło do RM 29.10.2008r.– zał. nr 6 do protokołu.

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka – przygotowany projekt uchwały o stawkach podatku 
został skalkulowany na bazie wzrostu inflacji w przyszłym roku 2,9 %. Podstawą kalkulacji 
stawek od nieruchomości są tzw. podstawy opodatkowania czyli grunty, powierzchnie 
budynków mieszkalnych , powierzchnie budynków gospodarczych . W każdym roku może 
być to inny podmiot opodatkowania dlatego,  że obserwujemy ruch  w tym zakresie. Jest to 
przygotowywane w momencie projektu tej uchwały, analizowane na bazie tego, co posiadamy 
w swoich księgach podatkowych. Stawki  zostały ustalone w oparciu o rozporządzenie 
Ministra Finansów, które określają stawki maksymalne, my mieścimy się w tych stawkach i 
nie przekraczamy ich, a rolą Rady jest ustalenie stawek, które będą obowiązywały w naszej 
gminie. Odrębną uchwałą jest uchwała  w sprawie ustalenia zwolnień podatkowych podjęta w 
2007r.  W tym roku nie przygotowywaliśmy projektu, ponieważ nie było podstaw do tego , 
aby dokonywać nowych zwolnień, bo zwolnienia prawnie dopuszczalne zostały już w niej 
ujęte.

Przew. RM – czy można byłoby przybliżyć te zwolnienia?

Sekretarz Gminy  Wiesław Kozyra przytoczył treść uchwały RM  z 14.11.2007r. dot. 
zwolnień podatkowych.

Skarbnik Gminy – w uchwale nie ma zapisu o ulgach, które może zastosować Burmistrz, 
ponieważ one wynikają z ustawy Ordynacja Podatkowa. W przypadku, kiedy sytuacja 
materialna podatnika jest ciężka i jest uzasadniona pomoc wówczas Burmistrz ma prawo do 
zastosowania takiej ulgi z czego korzysta i informacje o tym są zawsze wymieszone w 
miejscu publicznym i publikowane w BIP.

Radny C.Wanat – w odniesieniu do pisma P.Nowickiej – nie ma na sesji radcy prawnego, ale 
może P.Sekretarz będzie wiedział, czy proponowane zapisy są w ogóle możliwe prawnie do 
wprowadzenia ?

Sekretarz Gminy – czytałem to pismo pobieżnie, bo było kierowane do Rady Miejskiej i nie 
analizowałem go dokładnie, ale niektóre zapisy są niemożliwe do wprowadzenia. Chodzi 
głównie o różnicowanie podatników na dochodowość, jest to uprawnienie Burmistrza.

Burmistrz Gminy –na ostatnim posiedzeniu  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
byłem nieobecny i nie mogłem wyrazić swojej opinii nt. zaproponowanej uchwały odnośnie 
stawek podatku. Komisja odrzuciła ten projekt  uchwały czyli  zarekomendowała Radzie 
niepodejmowanie tej uchwały, przez co stawki podatkowe miałyby pozostać na 
niezmienionym poziomie. Oczywiście jest to wola Rady i od Państwa głosów, sposobu 
głosowania  będzie zależało, czy stawki podatkowe wzrosną o te 3 %  czy też nie. Chciałbym 
uświadomić Państwu, że skutek finansowy niepodwyższania podatków to kwota 42 tys zł., o 
tyle będziemy musieli pomniejszyć wydatki gminy w roku przyszłym. W przypadkach 
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indywidualnych, gdzie dochody są niskie każdy obywatel ma prawo zwrócić się do 
Burmistrza jako organu podatkowego o udzielenie ulgi podatkowej i wiele osób z tej ulgi 
podatkowej korzysta . Ponadto osobom, które są w złej sytuacji materialnej nie kto inny jak 
gmina udziela wsparcia finansowego, by poprawić sytuacje materialną. Nie podejmując 
uchwały zwiększającej podatki niejako automatycznie robimy prezent wszystkim 
mieszkańcom, czyli tym źle sytuowanym i bardzo dobrze sytuowanym, dla których podwyżka 
nie stanowiłaby żadnego problemu. P.Skarbnik przygotowała wyliczenia, jak miałyby się 
kwotowo wzrosty po ustaleniu wyższych stawek podatkowych. Przy działalności 
gospodarczej podatnik zapłaciłby w skali roku 15 zł. więcej, posiadacz niedużego budynku 
mieszkalnego zapłaciłby o 3 zł. drożej, posiadacz  dużego budynku mieszkalnego o pow. 
prawnie 500 m2  zapłaciłby podatek powiększony o 13 zł. Uważam, że są to kwoty malutkie , 
bo są dla poszczególnych podatników bardzo mało odczuwalne i dolegliwe. Poskładane  na 
jedna kwotę umożliwiają wykonanie jakiegoś większego zadania, które będzie służyło 
wszystkim mieszkańcom gminy. Dla przykładu, lepszej orientacji co za te pieniądz można 
zrobić to ok.40 tys zł. będzie kosztował remont fragmentu chodnika od szkoły do 
skrzyżowania przy Przychodni. Będzie to na nowo wybudowany chodnik z kostki brukowej z 
nowymi obrzeżami i podjazdami. Wolą Państwa będzie ty tak kwota wpłynie do budżetu, czy 
nie. Niewykonane zadania skutkują tym, że to na nas podatnicy, mieszkańcy gminy do nas 
kierują słuszne pretensje, że jest nie zrobiony chodnik, że na krzywym chodniku dziecko się 
przewróciło, że potknęła się staruszka itd. Nie podejmując wyższych stawek podatkowych 
decydujecie o tym, że te zadania mogą zostać nie wykonane i trzeba będzie je z projektu 
budżetu zdjąć. Nad budżetem jeszcze nie dyskutowaliśmy, wnioski złożone we właściwym 
czasie zostały do budżetu wpisane, kwota deficytu została już wstępnie wyliczona i nie jest 
ona mała. Informowałem już, że w roku przyszłym planujemy kilka bardzo dużych jak na 
nasz budżet zadań, będzie się liczyła każda złotówka. Bierzemy na siebie odpowiedzialność 
za to co nie zostanie wykonane. 

Radny L.Górski – Panu Burmistrzowi przypomnę za rok o tej porze i będę prosił Radio Opole 
o przybycie czy wtedy właśnie P.Burmistrz , bo w 2010 będziemy mieli wybory 
samorządowe wystąpi z projektem uchwały o podwyżkę stawek podatków i opłat lokalnych.
Druga sprawa - chciałbym wiedzieć, ile faktycznie wzrośnie opłata za stodołę P.Nowickiej, 
bo Burmistrz  nie powiedział tego.
Na komisji padł wniosek radnego Jasiona i Komisja Budżetu zaakceptowała jego propozycję, 
żeby utrzymać podatki na poziomie tego  roku i uważam, że jest to głos rozsądku za którym ja 
też będę stawał. Rozmawiałem z mieszkańcami i stwierdzają, że podatki są wysokie . 
Większość mieszkańców  gminy to emeryci i renciści , ludzie ubodzy. Uważam, że 
podnoszenie podatków , tłumaczenie tym, że chodniki itd., podniesiemy, a te chodniki i tak 
będą krzywe. Będę głosował za opcją radnego Jasiona.

Burmistrz Gminy – oczywiście P.radny Górski za rok o tej samej porze proponując stawki 
podatkowe będę proponował zwiększenie ich o współczynnik inflacji tak jak w tym roku, 
ponieważ nie jest to zwyżka podatku, jest to wyrównanie inflacji, wyrównanie spadku 
wartości pieniądza, który do kasy gminnej tytułem podatków wpływa. Na przestrzeni roku 
prawie każdy emeryt, rencista, pracownik czy beneficjent OPS-u otrzymał zwiększone 
dochody, ponieważ przez cały rok wzrastały wynagrodzenia, wiec nie jest to dla mnie 
argumentem. Natomiast należy się zastanowić, czy rzeczywiście dochody gminy należy 
zamrozić na określonym poziomie i patrzeć jak z roku na rok ich realna wartość się obniża.
Odnośnie podatku za stodołę obojętnie czyja jest to objęte tajemnica skarbową, ponieważ 
wysokość podatków poszczególnych osób jest rzeczą niejawną, więc jeżeli Pan chce uzyskać 
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taką informacje to musi pan zapytać bezpośrednio osoby zainteresowanej. Myślę, że do 
pozostałej części wypowiedzi odnosić się nie ma potrzeby.

Radny J.Ronczka – po Komisji rozmawiałem z ludźmi, moimi wyborcami i wolą, żeby co 
roku było po 3 % wzrostu niż  raz na trzy lata znaczna suma podwyżki.
Podobno w Gminie Branice są niskie podatki – rozmawiałem z ludźmi z tej gminy i oni tez 
twierdza, że mają  wysokie podatki, także każda kwota jest kwotą wysoką. Nie chciałbym 
zostawić po sobie następnemu radnemu takiej sytuacji jaka zastaliśmy my z woda, że nie była 
podnoszona od kilku lat a potem musieliśmy podnosić, jaki oddźwięk był na terenie gminy 
wiadomo. Poprosiłem o obliczenie mojego podatku po nowych stawkach i wyliczono, że w 
skali roku jest to 3,74 zł. Mając na uwadze to, że 42 tys zł. w budżecie może być udziałem 
Gminy w pozyskaniu środków z poza budżetu na kwotę 336 tys zł.

Radny B.Kanas – byłem nieobecny na komisji Budżetu i dlatego chciałem wyrazić teraz 
swoją wolę. Decyzja Państwa z Komisji Budżetu bardzo mnie ucieszyła, to jest to o co przez 
ostatnie lata się starałem zastopować podatki na tym samym poziomie w naszej gminie. 
Burmistrz twierdzi wzrost inflacji i kwota 40 tys zł. dla Burmistrza duża, dla mnie jeśli chodzi 
o budżet Gminy nieszczególnie. My nikomu prezentu nie robimy, obowiązkiem radnego jest 
spełniać wolę mieszkańców. List mieszkanki, wypowiedzi moich poprzedników świadczą o 
tym, że wola naszych wyborców jest taka a nie inna. Wypowiedź radnego Ronczki odebrałem 
troszeczkę z niedowierzaniem, bo nie wiem kogo reprezentuje ten radny, grupę 
społeczeństwa, która być może chce płacić droższe podatki. Ja takich w Baborowie i okolicy 
nie poznałem i nie spotkałem. W związku z tym, utożsamiam się z propozycją komisji 
Budżetu i wesprę swoim głosem ich działania.

Radny J.Jasion – należy się zgodzić z jedną stroną i drugą . Wymownym jest to, że w Gminie 
Baborów mamy podatki jedne z najwyższych na tzw. Płaskowyżu Dobrej Ziemi. Powinniśmy 
być przedstawicielami naszych wyborców, którzy nawet w formie pisma zwracają się do 
RM., chociaż nie wszystko można zastosować ze względów proceduralnych i powinniśmy 
spełnić oczekiwania naszych wyborcach w ten sposób aby na 2009r. nie podnosić tych 
podatków. Postarajmy się radni tej Rady znaleźć te 40 tys zł. w inny sposób. Ja wierzę w to, 
że my znajdziemy te pieniądze w budżecie na 2009r. Pamiętamy rok ubiegły dyskusje były 
gorące i burzliwe ale efekt był taki, że udało się nam wygospodarować określone środki. 
Myślę, że na ten rok również uda się te 40 tyś zł. wygospodarować w formie racjonalizacji 
przez co zaoszczędzimy mieszkańcom tej niewielkiej podwyżki, ale będzie odebrane w ten 
sposób przez naszych mieszkańców, że jednak radni myślą o nich i są wyrazicielami ich 
oczekiwań.

Burmistrz Gminy – nie będę ani nalegał ani naciskał na Państwa, żeby biedne społeczeństwo 
z Gminy Baborów  „dorzynać„  podwyżkami podatków. Przy każdym jednym wydatku będę 
przypominał o tym, że zrezygnowaliśmy dobrowolnie z wpływu do Gminy 40 tys zł. 
każdemu, kto przyjdzie po ulgę w podatku . Kryteria prawdopodobnie będą musiały zostać 
zaostrzone . To właśnie to społeczeństwo do mnie składa wnioski o wymianę zgnitych okien, 
których Gmina nie ma za co wymieniać, do mnie często Waszymi ustami często zgłaszane są 
wnioski o naprawę chodników , do Was społeczeństwo wnioskuje o naprawę dróg transportu 
rolnego, o sprzątanie miasta. W głosowaniu podejmiecie Państwo decyzję, natomiast 
poszukiwanie oszczędności w projekcie budżetu składanym przez Burmistrza oczywiście jest 
Waszym obowiązkiem. Oby nie z takim efektem jak w roku ubiegłym, gdzie obcięto 60 tys 
zł. z kosztorysu na remont drogi twierdząc, że wystarczy 40 tys zł. Dziś po przetargach 
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okazuje się, że potrzeba 120 tys zł. Oszczędzać możemy natomiast musimy się zastanawiać 
czy decyzja jest rozsądna i rzeczywiście służy ogólnie przyjętemu dobru społecznemu. 

Radny M.Hończak – nie mógłbym nie zabrać głosu jako reprezentant małych 
przedsiębiorców, faktem jest, że za te 40 tys zł. można coś zrobić. Jako reprezentant  tego 
środowiska odebrałem sygnał, żeby stawek nie podnosić. Nie chodzi tutaj o te 3 % tylko o 
wysokość tych podatków i każdy wzrost zmniejsza rozwój. Dlaczego w Gminie Branice i 
Pawłowiczki są niższe podatki, czym to jest spowodowane, że jest taka rozbieżność.

Burmistrz Gminy – trudno mi się odnosić do wysokości stawek podatkowych w sąsiednich 
gminach , ja ich nie analizowałem. Natomiast sposoby zwiększania przychodów do Gminy z 
wyłączeniem przychodów podatkowych ewentualnie takie sterowanie wydatkami żeby tych 
wydatków było mniej. W naszej gminie rzeczywiście sporo wydajemy na oświatę,  a nie 
prowadzimy programu nauczania języka mniejszości narodowej. W Gminie Pawłowiczki jest 
to  ok. miliona złotych i jest to duża kwota wpływająca do budżetu. Jest to subwencja i może 
być przez Gminę wykorzystywana w inny sposób. My na remonty w oświacie wydajemy 
kilkaset tysięcy złotych rocznie, te remonty mogą być finansowane z tej subwencji. Gmina 
Baborów wydaje spore środki na realizację wieloletniego rządowego programu w zakresie 
dożywiania, który kierowany jest nie do kogo innego jak do ludzi o niskich dochodach, 
biednych. Był okres, kiedy Gmina Baborów zajmowała jedno z pierwszych miejsc w 
województwie w realizacji tego programu. To też są koszty.

Radny M.Hończak – a to się nie ma czym chwalić

Burmistrz Gminy – to jest się czym chwalić, bo biednych ludzi wszędzie jest dużo, a my jako 
Gmina jesteśmy w czołówce gmin pomagających. Wolałbym , aby takich ludzi w Gminie nie 
było, ale są.

Radny B.Kanas – poprzednia wypowiedź Burmistrza bardzo mnie zaniepokoiła. P.Burmistrzu 
nie tak  dawno i Pan i ja apelowaliśmy o to, aby grać w jednej drużynie. Dzisiaj Pan po raz 
kolejny mówi, że jak przyjdzie ktoś do Pana z podaniem o ulgę to Pan powie, że to radni. Nie 
chciałbym, żeby takie sytuacje się zdarzały. To Pan jest gospodarzem Gminy, powinien się 
Pan umieć Godzic z demokratycznymi wyrokami zapadającymi na tej sali, a nie wskazywać 
kto był autorem takiej, czy innej uchwały lub z imienia i nazwiska. Odebrałem Pana 
wypowiedź nie jako perswazję, ale taki drobny szantażyk . Jeżeli nie uchwalicie to nie zrobię 
chodnika lub czegoś innego. To znaczy, że my już nie mamy prawa i czelności tutaj zgłaszać 
żadnych postulatów, oczekiwań mieszkańców. Tak ja to odebrałem , jeżeli źle odebrałem to 
Pan na pewno to sprostuje.
Szanowni radni, jeżeli dzisiaj ulegniemy takim sugestiom, to dla mnie będziemy Radą 
niemocy. Sytuacja powtarza się od kilku ostatnich lat. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością 
stwierdzam że takie będę miał odczucie. 

Przew. RM – to Pan w tym momencie użył stwierdzenia, którym Pan odkreślił wypowiedź 
Burmistrza. Pan użył drobnego szantażyku  by wymóc na radnych , bo np. jeżeli radny 
Ronczka ma swoje stanowisko i inni również i dla dobra tej społeczności zagłosuje 
przeciwnie to Pan automatycznie go będzie odbierał inaczej?

Radny B.Kanas – źle Pan odbiera
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Przew. RM – zadania, które czekają nas do realizacji na rok 2009 są wartości ok. ponad 2 mln 
zł., czyli konieczne jest zapewnienia udziałów własnych w tym zakresie. Dochody 
uzyskiwane przez Gminę pochodzą głównie z działalności rolniczej, dlatego też zamrożenie 
na start będzie stanowiło pomoc, ale należy też wiedzieć, że są formy wsparcia tj. zwolnienia , 
ulgi oraz będzie uchwała  o korzystaniu z ulg przez przedsiębiorców. Mówimy o całkowitym 
zamrożeniu a nie mówimy o ewentualnych możliwościach pośrednich.

Burmistrz Gminy -  nie po raz pierwszy radny Kanas  stawia barykadę pomiędzy  Radą a 
Burmistrzem i Burmistrz to chce źle a Rada dobrze, albo na odwrót. Zapewniam Pana, że jest 
to zły tok rozumowania, bo i radni i Burmistrz wybrani zostali dokładnie w tym samym celu 
zarządzania gminą i robienia wszystkich działań korzystnych dla jej mieszkańców. Pan 
znowu wykopuje topór wojenny bo Burmistrz chce inaczej niż ja Andrzej Kanas.
Ja niczego źle nie odebrałem – mamy demokrację, musimy mieć również odwagę cywilną, bo 
w głębi duszy większość z Państwa myśli podobnie jak ja, że Gmina będzie potrzebowała 
pieniędzy na inwestycje. Na te , które ja szukam kwot wielokrotnie wyższych niż ta o której 
rozmawiamy. Bez tej kwoty Gmina oczywiście się obejdzie, jakichś zadań  wykonamy 
mniej, tych zadań z którymi mieszkańcy  przychodzą i o które wnioskują i to dla nich 
potrzebne są te pieniądze. 
Szantażyk – do tej pory z imienia i nazwiska ja nikogo w gazecie nie opisywałem , że 
głosował tak czy inaczej. Nikogo z Was nie straszyłem tym, że jak ktoś zagłosuje niezgodnie 
z moimi oczekiwaniami to napiszę o nim w gazecie. Nie robiłem tego, nie zamierzam robić.
Ciągle uważam, wózek, która nazywa się władza   w Gminie Baborów ciągniemy wspólnie. 
Szkoda tylko, że niektórzy w inną stronę. Proszę nie używać w stosunku do moich działań 
określenia szantaż. Nikogo z Państwa nigdy nie szantażowałem, nie próbowałem zastraszyć i 
wymusić na kimkolwiek groźbą jakichkolwiek działań. Natomiast mam odwagę cywilną, 
żeby patrząc w oczy  każdemu z wyborców wytłumaczyć dlaczego proponowałem zwyżkę 
podatku dla wielu wyborców równej jednej czekoladzie.

Pan Ryszard Juszczyk Przew. Zarządu Osiedli -   wysokie podatki spowodowały to, że ludzie 
zaczęli rozbierać te budynki typu stodoły, obory itp. i zamiast podatku więcej  wpływa mniej. 
Te wysokie podatki nic dobrego do tej pory nie dały.     

Przew. RM – w związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji proszę Przew. Komisji 
Budżetu o przedstawienie wniosku wypracowanego na Komisji

Z-ca Przew. Komisji Piotr Bednarz – Komisja zawnioskowała o pozostawienie stawek w 
2009r. na niezmienionym poziomie z roku 2008.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 154/08 w sprawie 
stawek podatku od nieruchomości zaproponowanych przez Burmistrza Gminy 

Radny B.Kanas – jeżeli my przegłosujemy to później wniosek Komisji Budżetu będzie 
zasadny?   

Przew. RM – wniosek Komisji dot. już proponowanej stawki 

Sekretarz Gminy – mamy tutaj do czynienia z projektem – inicjatywa uchwałodawcza 
Burmistrza, Komisja zaopiniowała projekt negatywnie to, że dopowiedziano później 
„pozostawić stawki na niezmienionym poziomie” to jest interpretacja, która następuje. Co do 
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prawnego aspektu to jest inicjatywa Burmistrza , którą radni głosują wiedząc o tym, że 
Komisja Budżetu odrzuciła ten wniosek.
Jeżeli nie przyjmiecie tej uchwały, to zgodnie z ustawą stawki pozostają na niezmienionym 
poziomie. Nie przyjęcie uchwały w proponowanej postaci powoduje, że stawki pozostają z 
poprzedniego roku.

W związku  z powyższym Przew. RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 154/08 
w sprawie stawek podatku  od nieruchomości.
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 6 radnych, przeciw-7, wstrzymujących -0.
Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 
2009r. w związku z czym stawki pozostają  na niezmienionym poziomie.

Ad 3
d) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – projekt 

druk nr 153/08

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody  na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu 
mieszkalnego nr 6 położonego w Baborowie przy ul. Rynek 4 wraz z udziałem w gruncie na 
rzecz najemcy P.Alfonsa Brilka . Budynek zlokalizowany jest na działce  oznaczonej w 
ewidencji gruntów nr 485/13 o pow. 0,0643 ha.

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przew. 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 XXI-152/08 w sprawie 
„ przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – stanowi ona zał. nr 7 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3.
e) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – projekt 

druk nr 155/08

Uchwała dot. wyrażenia zgody na sprzedaż  w drodze przetargu nieruchomości rolnej wraz
 z budynkami, położonej w Dziećmarowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 
353/1 o powierzchni  0,1300 ha  oraz nieruchomości rolnej, położonej  w Dziećmarowie , 
oznaczonej  w ewidencji  gruntów  jako działka  nr 458/1 o powierzchni  0,2900 ha 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały dot. pkt 1.

Przew. RM – z uwagi na wątpliwości dot. działki nr 458/1 proszę Kier. Ref. I.Sapa 
o wyjaśnienie 

P.Irena Sapa – w wyniku postępowania spadkowego Gmina przejęła te dwie nieruchomości . 
Po zlokalizowaniu działek na mapie postanowiono przeznaczyć je do sprzedaży stad projekt 
uchwały. Działka nr 353/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem 
gospodarczym i działka w polu . 

Radny J.Jasion – czy są potencjalni nabywcy na zakup tych działek 
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P.I.Sapa – o zakup działki z zabudowaniami  zwrócił się P.Nosek – mieszkaniec 
Dziećmarowa  na działkę gruntową nie było chętnych, bo nie wiedzieliśmy czy tą działkę 
otrzymamy.

Radny J.Jasion – czy działki, które Rada przeznacza do sprzedaży mają  uaktualniane pomiary 
geodezyjne. Pytanie jest stąd, że w prasie opisywany był przypadek i teraz jest konflikt 
sąsiedzki. Jak to wygląda na chwilę obecną.

P.I.Sapa – aby wznowić granice za każdym razem powinniśmy posiadać kwotę 1000 zł., 
Jeżeli działka ma swoją powierzchnię i kształt i to stwierdzaliśmy w terenie  to rzadko to 
robimy . Jeżeli chodzi o wspomniany przypadek to zawiedliśmy się i powierzchnia nie była 
zgodna. Z naszej strony proponowaliśmy tej pani, która stawała się nabywcą, że wznowimy te 
granice, ale Pani stwierdziła, że nie bo bardzo się spieszy i teraz są tego skutki.

Przew. RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXI-153/08 w sprawie 
„ przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – stanowi ona zał. nr 8 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3
f) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – projekt 

druk nr 154/08
Uchwała dot. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Dzielowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
110 o pow. 0,5831 ha

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przew. 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 XXI-154/08 w sprawie 
„ przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – stanowi ona zał. nr 9 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3.
g) podjecie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi Pana Rajmunda Zdobylaka na 

Burmistrza Gminy – projekt druk nr 157

Z-ca Przew. Komisji Rewizyjnej Waldemar Hołownia  przytoczył treść skargi P.Rajmunda 
Zdobylaka i  przedstawił w/w projekt uchwały wnioskując do Rady o uznanie skargi za 
bezzasadną.

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przew. RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciw” i 1 głosie  „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXI-155/08 w sprawie 
„rozpatrzenia skargi Pana Rajmunda Zdobylaka na Burmistrza Gminy – ” – stanowi ona zał. 
nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 3

h) podjecie uchwały w sprawie uchylenia  uchwały dotyczącej upoważnienia  do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej projekt druk nr 
158/08

Sekretarz Gminy – uchwała, która podjęto na ostatniej sesji w powyższej sprawie  została 
przygotowana w oparciu  o interpretację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej natomiast 
Wojewoda Opolski w piśmie kierowanym do Burmistrza stwierdził, że uchwała powinna być 
podjęta na podstawie innych przepisów . W związku z czym zaproponowaliśmy  niniejszy 
projekt uchwały.

Przew. 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 XXI-156/08 w sprawie 
„uchylenia  uchwały dotyczącej upoważnienia  do załatwiania indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicznej  ” – stanowi ona zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 3
i) podjęcie uchwały w sprawie– projekt druk nr 159/08

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Skarbnik Gminy – proponuje się uchylenie tej uchwały ponieważ uchwała była podjęta w 
2003r. wtedy nie byliśmy członkiem UE , w chwili obecnej zapisy w naszej uchwale są 
niespójne z przepisami nas obowiązującymi. W chwili obecnej nie ma podatnika na terenie 
Gminy Baborów, który korzystałby z zapisów tej uchwały i dlatego jest to dobry moment na 
to aby uchwałę uchylić. Został przygotowany nowy projekt uchwały, który zawiera 
skorygowane zapisy i został on przekazany Radcy Prawnemu do zaopiniowania . Potem 
projekt wróci pod obrady Komisji a później musi iść do zaopiniowania do Urzędu Ochrony 
Konsumenta i dopiero wtedy Rada będzie mogła podjąć te uchwałę.

Przew. 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 XXI-157/08 w sprawie 
„uchylenia uchwały Nr VII-62/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 13 czerwca  2003 roku 
w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących  nowe  miejsca pracy na 
terenie Gminy” – stanowi ona zał. nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad 3
j) podjecie uchwały w sprawie zawarcie porozumienia  z Powiatem Głubczyckim na 

organizację doradztwa metodycznego.- projekt druk nr 161/08
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Sekretarz Gminy- otrzymaliśmy ze Starostwa projekt umowy , który został Państwu 
przekazany. Jest to wspólne przedsięwzięcie wszystkich gmin Powiatu Głubczyckiego .
Przed kolejnym rokiem budżetowym powinniśmy podejść jeszcze raz do  tematu i przyjąć 
uchwałę, która będzie regulowała zasady przekazywania tych środków . 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Radny B.Kanas – czy należy to rozumieć jako działanie zmierzające do obniżenia kosztów?

Sekretarz Gminy – to nie ma nic wspólnego z kosztami, ustawa Karta Nauczyciela 
zobowiązuje Gminy do wydzielenia w budżecie kwot na  to dokształcanie, doskonalenie 
metodyczne itd.

Przew. 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 XXI-158/08 w sprawie 
„sprawie zawarcie porozumienia  z Powiatem Głubczyckim na organizację doradztwa 
metodycznego” – stanowi ona zał. nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad 3
k) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 

2008r.-projekt druk nr 160/08

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian w budżecie na 2008r., które opisane są w 
uzasadnieniu do uchwały.

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Radny J.Jasion – kto wykonał oszacowania naprawy serwera w UM  na kwotę 30 tys zł.?

Skarbnik Gminy – szacunek został dokonany przez naszego informatyka wspólnie z 
Sekretarzem na podstawie informacji bezpośrednio u firm, które zajmują się dystrybucją 
takiego sprzętu.

Sekretarz Gminy – 30 tys zł. to nie jest naprawa tylko to jest zakup nowego serwera . 
W poprzednim budżecie był zaplanowany zakup części zamiennych do poprzedniego serwera, 
które musiały być zakupione ponieważ minął już  okres gwarancji, bo serwer miał już 5 lat. 
W pewnym momencie okazało, że nie ma sensu za kilkanaście tysięcy kupować sprzętu do 
starego serwera lepiej kupić nowy serwer razem z oprogramowaniem. Jest to koszt wyliczony 
na podstawie informacji z kilku firm komputerowych. 

Przew. 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 XXI-159/08 w sprawie 
„wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008r.” – stanowi ona zał. nr 14 do 
niniejszego protokołu.
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Ad 3
l) podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie 

projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
2004-2006.- projekt druk nr 162/08

Burmistrz Gminy – składaliśmy wniosek o dofinansowanie na wymianę sieci 
wodociągowej do ZPORR i wówczas nie został dofinansowany ze względu na brak 
środków,  jednak fakt, że wniosek był bardzo dobrze oceniony pod względem 
merytorycznym i nie był zrealizowany tylko ze względu braku  środków. W skali kraju 
były województwa, które tych środków nie wykorzystały, dlatego Zarząd Województwa 
Opolskiego postanowił wrócić do tych projektów, wybrał najlepsze, jednym z nich był 
nasz wniosek . Te środki do budżetu Gminy możemy otrzymać. Trzeba było złożyć 
mnóstwo różnych dokumentów uzupełniających i jednym z nich jest uchwała RM 
wyrażająca zgodę na  przyjęcie tych pieniędzy.

Radny B.Kanas – czy miał Pan swój udział w tym, żeby powalczyć  o te pieniądze, czy 
tez dali sam, jak tak to gratuluję.

Burmistrz Gminy – nic nie dzieje się samo bez naszego udziału i to , że pozyskujemy 
dotacje, że skutecznie aplikujemy jest efektem składania bardzo dobrych projektów i 
skutecznie staramy się je lobbować. Swoją zasługę ma również Starostwo Powiatowe, 
którego od początku tej kadencji ścisła współpraca z Zarządem Województwa i 
Wojewodą jest na tyle dobra, że lobbing jest mocniejszy. Dziękuję za ciepła słowa.

      Przew. 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 XXI-160/08 w sprawie 
„sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.” – stanowi ona 
zał. nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad 3
m) podjecie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza – projekt druk nr 163/08

Przew. RM – projekt nie wprowadza żadnych zmian, jedynie jest wykładnią wypowiedzi, 
które padły w momencie podejmowania uchwały z czerwca 2008r. Wówczas przedstawiałem 
argumentację, którą się kierowałem przy proponowaniu wynagrodzenia Burmistrza. Z oceny 
Państwa wynikało, że nie widzimy efektów działań. Obecnie te efekty są widoczne, co można 
będzie zobaczyć w czasie prezentacji przedstawionej przez Burmistrza dot. realizacji zadań 
oraz zapewnień dot. realizacji projektów z którymi występuje Gmina. 
Zaproponowano w  dotychczasowej uchwale zapis dot. powołania zastępcy Burmistrza i 
przyznano 35 % dodatku specjalnego. Obecnie uważam, że wynagrodzenie Burmistrza w 
przedstawionej w projekcie formie jest w pełni zasadne.

Radny C.Wanat – mam uwagę, dlaczego to jest teraz na sesji a nie przechodzi przez Komisje.

Przew. RM – takie prawo posiadam, zaproponowałem wprowadzenie do porządku,  Rada 
zaakceptowała, w związku z tym realizujemy porządek obrad.
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Burmistrz Gminy – w projekcie nie ma wzrostu wynagrodzenia Burmistrza , jest tylko inny 
sposób jego naliczania.

Radny C.Wanat – jak zostaje pensja taka sama to po co ta zmiana?

Burmistrz Gminy – od momentu ustalenia mojego podwyższonego wynagrodzenia taki 
sposób zapisania sprawiał mi wyraźną przykrość, tworzył wielki dyskomfort jeśli idzie o moją 
pracę, bo żaden ze znanych mi wójtów, burmistrzów i prezydentów nie pobiera  dodatkowego 
wynagrodzenia za to, że nie zatrudnia wiceburmistrza. Dlaczego Burmistrz Baborowa miałby 
taki dodatek pobierać, dlaczego miałoby być to tak zapisane. Czy byłaby to forma szantażu na 
mojej osobie, żeby wiceburmistrza nie zatrudniać, być może tak. Udowodniłem Państwu 
choćby ostatnia propozycją przesunięcia tych środków, które zarobiłby wiceburmistrz na 
budowę chodnika w tym roku. W przyszłym roku mam nadzieję 
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