
Protokół nr XVI/08
z sesji Rady Miejskiej w Baborowie odbytej w dniu 23 kwietnia 2008r. 

w sali konferencyjnej UM w Baborowie

Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak  o godz.13:00 otworzył XVI 
Sesję RM,   jednak z uwagi na zakłócanie porządku przez jednego z mieszkańców  ogłosił 
przerwę, po czym wznowił sesję o godz.13:20.
Stwierdził, że  w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych, co wobec ustawowego  składu Rady 
wynoszącego 15 osób  stanowi quorum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji.

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

Do zaproponowanego porządku obrad zgłoszono następujące propozycje zmian.

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – wnioskuję o wycofanie z porządku obrad pkt 5 e” 
podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” i wprowadzenie  w 
to miejsce pakt o treści „podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy 
Baborów” pkt 5 ppkt l  o treści „podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia  nieruchomości 
do sprzedaży” i pkt 5 ppkt m o treści” podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do 
budżetu Gminy Baborów”

Radny Bronisław Kanas – w imieniu Komisji ds. opracowania strategii oświatowej 
chciałbym zapytać dlaczego w porządku obrad nie ma  pkt o podjęciu uchwały w sprawie 
strategii oświaty gminnej, ponieważ takie były zapewnienia , zapowiedzi . Dlatego też 
komisja obradująca przez pięć miesięcy starała się jak najszybciej taki dokument stworzyć, 
którzy obliguje środowisko nauczycieli, rodziców, uczniów.

Przew. RM – z uwagi na to, że w momencie ustalania porządku obrad wpłynęło do biura 
rady pismo Burmistrza Gminy Baborów, którego treść zostanie przedstawiona  uważałem za 
zasadne skierować to pismo łącznie ze strategią do ponownego rozpatrzenia przez Komisję 
Oświaty. Jest wypracowane stanowisko co do ilości oddziałów w szkole i nie budziło żadnych 
wątpliwości. W związku z tym Dyrektor uczestniczyła w pracach komisji i w tym temacie nic 
się nie  zmienia, dlatego też przy opracowaniu planu organizacyjnego szkoły ilość oddziałów 
jest niezmienialna i dyrekcja szkoły nie powinna mieć żadnych uwag. Proszę Przew. Komisji 
Oświaty o odczytanie w/w pisma.

P.Kowalczykowska odczytała treść pisma Burmistrza Gminy dot. strategii Oświaty Gminnej
( zał. nr 4 do niniejszego protokołu)

Radny B.Kanas – P.Przew.zwracam Panu uwagę, nie wiem czy miał Pan takie prawo czy 
nie, być może tak. Strategia przeszła wszystkie szczeble konsultacji, omawiania, prezentacji i 
nikt nie wniósł żadnych wniosków. Wyjaśnienie przyjmuję, natomiast od Pana oczekiwałem, 
że taki punkt znajdzie się w porządku obrad, a  na podstawie tego pisma wniosków czy 
prośby dzisiaj radni zadecydowalibyśmy o zdjęciu tego punktu z porządku obrad i 
przekazanie go pod ponowne obrady Komisji. Czuję się zlekceważony i dla mnie traci Pan 
wiarygodność. Zadecydował Pan sam i dla mnie jest to bardzo dziwne.
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Burmistrz Gminy – ta sytuacja jest efektem pisma z jakim zwróciłem się do 
Przewodniczącego. Na prośbę uczestniczyłem w niektórych posiedzeniach Komisji ds. 
opracowania strategii. Wtedy zgłaszane przeze mnie wnioski i wątpliwości nie znalazły 
odbicia w treści strategii. Dyskusja na Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego 
długa, trudna i owocna nie zakończyła się składaniem wniosków, ponieważ niespodziewanie 
dla mnie padł wniosek o przegłosowanie opinii nt. strategii. Z racji tego, że naszym 
wspólnym obowiązkiem zarówno Rady jak i Burmistrza jest to, co zawarłem w swoim piśmie 
do Przewodniczącego RM, czyli racjonalność wydatkowania środków publicznych, a 
dogłębna analiza zapisów strategii, które przyjęte uchwałą obligowałyby mnie do podjęcia 
działań, bo nie byłoby już kroku wstecz. Dotyczy to punktu o zarządzaniu oświatą, nie ma 
trzeciej opcji, która dla Gminy nie kończy się kosztami, a która funkcjonuje dzisiaj. To 
zobligowało mnie do zwrócenia się z pismem do Przew. RM. Nie sądziłem, że będzie aż taki 
oddźwięk. Mam słowa szacunku dla Komisji, ale nie wszyscy członkowie są fachowcami  i 
mogliście Państwo niektóre rzeczy pominąć, a które należy w strategii ująć. Po konsultacji 
z Dyr. Zespołu Szkół i Dyr. Gminnego Przedszkola w niczym nie przyjęcie tej strategii dzisiaj 
nie komplikuje ani prac nad arkuszem organizacji szkoły ani przedszkola od 1 września br. 
Mamy czas na przedyskutowanie tego i przyjęcie takiego dokumentu, do którego nikt nie 
będzie miał zastrzeżeń.

Przew.RM – podobnymi argumentami ja się kierowałem i jeśli blokowałbym cokolwiek nie 
zadawałbym pytań i nie byłoby opcji takiej, że do porządku obrad można byłoby wprowadzać 
poprawki, ale to gwarantuje statut . Kierując się zapisami w Statucie Gminy uzgadniam 
porządek obrad, a Państwo mogą do tego porządku wnosić swoje poprawki. Jeżeli ja 
popełniłem błąd nie widzę żadnych przeciwwskazań z tym związanych.

Rada Miejska przyjęła 14 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 0 głosów 
”wstrzymujących” wyżej zaproponowane zmiany do porządku obrad.
 W związku z czym porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
3. Sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania zadań w 2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Baborów  

a)przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za 2007 rok przez 
             Burmistrza Gminy Baborów oraz opinii RIO nt. sprawozdania 

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

a) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny- P.Zakrzewska )
b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny – P.Guterwil)
c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży  (lokal mieszkalny – P.Mikitiuk)
d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( działka nr  529/2   w Baborowie )
e) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów
f)  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka nr 1288/2 w Baborowie)
g) zmiany uchwały w sprawie  ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek
 i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i 
wypłacania.
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h) ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz 
uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach  organizacyjnych Gminy Baborów.
i) uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2008-2012 
j) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Baborów
k) zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady
l) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny)
m)wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008r.

6.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
Miedzysesyjnym, 

7. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 
miedzysesyjnym ,
 w tym  realizacji uchwał Rady.

8. Zapytania, wolne wnioski
9. Zakończenie obrad 

Ad 2.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw”
i  3 głosach „wstrzymujących” przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. 11 marca 2008r.

Ad 3.
Burmistrz Gminy w formie prezentacji przedstawił sprawozdanie z  realizacji zadań 
inwestycyjnych i remontowych  za 2007r.

Ad 4.
Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka zapoznała radnych z treścią  uchwały  nr 118/2008 z dnia 
16 kwietnia 2008r.Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 w sprawie  opinii o sprawozdaniu Burmistrza  z wykonania budżetu gminy Baborów za 
2007r.( stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu)

Przewodniczący RM stwierdził, że cyfry zawarte w opinii RIO potwierdzają się że 
sprawozdaniem , w związku z tym P.Skarbnik nie będzie ich jeszcze raz przytaczać ze 
sprawozdania z wykonania budżetu, które wszyscy radni otrzymali w odpowiednim terminie.

Wiceprzewodniczący  Komisji Rewizyjnej Waldemar Hołownia przedstawił Radzie 
wniosek i  uchwałę nr 1/08  Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Gminy Baborów z wykonania budżetu gminy za 2007r.( wniosek i uchwała stanowią 
odpowiednio zał. nr 6 i 7 do niniejszego protokołu) oraz uchwałę nr 164/2008 z dnia 11 
kwietnia 2008r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie absolutorium za 2007r. ( zał. nr 8 do niniejszego protokołu)

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Magdalena Knapik 
poinformowała o pozytywnej opinii Komisji nt. przedłożonego przez Burmistrza 
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sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r.i wniosku o udzielenie Burmistrzowi 
absolutorium.

Dyskusja:

Radny Krystian Dolipski – na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wstrzymałem się 
od głosu . Przed podjęciem uchwały  o budżecie na rok 2007 byłem jednym z tych, którzy 
głosowali przeciw wskazując na uchybienia już w samej konstrukcji budżetu, jeżeli chodzi 
o strukturę wydatkową. Dzisiaj analizując sprawozdanie dochodzę do wniosku, że to się 
przełożyło realizacją w postaci sprawozdania, które jest bardzo mizerne. Wystarczy spojrzeć 
na wskaźnik na str.20 sprawozdania dot. wykonania poszczególnych rodzajów wydatków, 
gdzie na zaplanowane wydatki na finansowanie inwestycji, które były w projekcie budżetu
 w wysokości 562.074 zł. jest to zaledwie 3,38 % budżetu to po realizacji wydatki na 
finansowanie inwestycji zostały zrealizowane raptem 296.951zł.,co stanowi 52, 8 % 
planowanych wydatków i jest to tylko 2 % z planowanych wydatków na finansowanie 
inwestycji, gdzie na pozostałe wydatki bieżące wydano 87,1 % i wydatki na wynagrodzenia 
90, 7 %. Jest to potwierdzeniem tego, że już na etapie projektu tego budżetu cała konstrukcja 
była niewłaściwa, co się przełożyło na słabe wykonanie, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne. 
Jest to argument, że nie zostały uruchomione środki unijne, nigdzie nie zostały uruchomione, 
dla żadnej z gmin na zadania inwestycyjne. Nawet  niektóre zadania remontowe nie zostały 
wykonane. W związku z tym możemy się delektować wykonanymi placami zabaw, bo to 
owszem też potrzebne, ale to nie jest najważniejsze. Wystarczy zwrócić uwagę na to, że żaden 
problem związany choćby z gospodarką ściekową  nie został rozwiązany w tym roku. To się 
będzie pogłębiać . Problem związany z gospodarką odpadami został rozwiązany praktycznie 
w ostatniej chwili przed końcem roku, kiedy było wiadomo w okolicach lipca,  gdy zmieniło 
się stosowne rozporządzenie. Wypracowano taki model, który teraz budzi kontrowersje, bo 
mamy cenę jedną z większych na terenie. Oczywiście, ktoś może powiedzieć „nie będziemy 
dopłacać” , czy nie będziemy czas pokaże, tylko pytanie, czy to było rozwiązanie optymalne, 
bo zrobione szybko, a i tak przepis stosowny w uchwale wszedł w życie dopiero w miesiącu 
lutym i od marca można było to wdrożyć. Czyli znowu dwa miesiące do tyłu.
Gospodarka ściekowa – temat nie rozwiązany. Komu innemu płacimy za wodę, a komu 
innemu za ścieki. To jest absurd, który występuje tylko na terenie naszej gminy.
Kolejna sprawa – niewłaściwe decyzje kadrowe, które skutkowały wydatkami. Tak jak nagle 
pojawiła się postać zastępcy burmistrza, tak nagle zniknęła. Wydaje się, że powoływanie 
kogokolwiek na to stanowisko to jest inwestowanie w tego człowieka, który powinien coś dać 
dla tej gminy. Natomiast nie lubię mówić o kimś, kogo nie ma, ale z poglądami tego pana w 
wielu przypadkach się nie zgadzałem od samego początku. Powiedział,  że z subwencji 
oświatowej można wszystko robić  np. drogi. Nie wspomnę o innych propozycjach dot. np. 
obniżenia deficytu w oświacie- chodzi o nauczanie języka niemieckiego jako języka 
mniejszości. Były to pomysły trochę wzięte z Księżyca. Czas pokazał, że była to błędna 
decyzja, która zrodziła skutki finansowe. Reasumując, po przeczytaniu sprawozdania, że nie 
wspomnę np. o wydatkach bieżących w  dziale Administracja Publiczna, gdzie jest wydatek 
dot. usług internetowych – 20.102,00  zł. tj. miesięcznie 1675 zł., to ile abonamentów gmina 
funduje komuś ?. Taka kwota to przerażenie . 
Posłużę się materiałem, z którego wynika, że wcale nie jest tak cukierkowo i jak będziemy 
brnąć tak dalej, to może być źle . Jest to materiał opracowany przez Ministerstwo Finansów 
w postaci wskaźników pozwalających na ocenę sytuacji finansowej jednostek 
samorządowych. Jest to zrobione na podstawie sprawozdawczości, i tak w 2006r. wydatki na 
mieszkańca gminy 2.160,51 zł. a wydatki inwestycyjne na mieszkańca to 133,58 zł., wskaźnik 
zadłużenia : wskaźnik obciążenia wydatków bieżących i od roku 2004 do 2006 ciągle rośnie. 
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W 2006r. wynosił 36,1 %. Odsyłam radnych do takiej analizy na stronie internetowej, 
ponieważ wnioski są porażające, dlatego że sam wskaźnik już o czymś mówi . Wystarczy 
sobie porównać z innymi gminami o podobnym charakterze i strukturze dochodów budżetu. 
Z tego materiału należy szybko wyciągać wnioski.

Burmistrz Gminy – odniosę się tylko do niektórych fragmentów wypowiedzi P.Dolipskiego. 
Absurd wody i ścieków obsługiwanych przez dwie różne firmy – całe szczęście, i z tego 
jestem szczęśliwy nie dlatego, że trwa, a dlatego, że nie ja jestem ojcem tego absurdu i że 
P.Dolipski jako Burmistrz tej Gminy w latach 1998-2002 również z tym nic nie zrobił, więc 
jest to spadek, który przejąłem po Panu. Prace przeze mnie prowadzone zmierzają do tego, 
żeby te sprawę unormować i wprowadzić na właściwe tory. Działanie spowodowało 
wykruszenie się ze Spółki kilku wspólników, co jest dosyć trudne i czasochłonne. Zapewniam 
Pana, że idziemy we właściwym kierunku.
Złe decyzje kadrowe – ja prorokiem nie jestem i nie jestem w stanie przewidzieć, kto będzie 
pracował długo, kto krótko. Nie mogę się zgodzić z czymś, co podaje się jako błędną 
informację. Subwencja jest strumieniem finansowym, który zasila kasę gminy kierowanym na 
utrzymanie oświaty, jeżeli zostają z tego strumienia jakiekolwiek pieniądze, to z całą 
odpowiedzialnością mówię, że możemy je wykorzystać na remont dróg, chodników, 
kominów i dachów. Mamy obowiązek wykonania określonych zadań oświatowych  i z tego 
nas nikt nie zwalnia i jeżeli subwencji na te zadania brakuje to musimy je uzupełnić, dołożyć 
z budżetu Gminy , natomiast, jeżeli z bardzo dobrze zorganizowanej oświaty subwencja 
zostaje Gmina wykorzystuje ją na to, na co chce ją wykorzystać, jakie ma potrzeby.
Internet – wysokość tego abonamentu  wynika z podpisanej dużo wcześniej umowy z Firmą 
SIEMENS, która wyposażając Urząd Miejski w sprzęt w ramach e-urzędu postawiła 
określone wymagania sprzętowe w tym również dot. łączy internetowych.
Najprościej i najlepiej skrytykować coś używając wskaźników, bo korzystając z nich do 
oceny czy to firmy , czy przedsiębiorstwa to statystyka , natomiast, żeby ocenić wartość tego 
wskaźnika to trzeba ten wskaźnik dokładnie znać.

Radny B.Kanas – jestem szarym mieszkańcem i  niezłym obserwatorem, nie wiem czy 
Burmistrz zgodzi się ze mną, że od 2002 roku, kiedy Pan został wybrany gospodarzem gminy 
ubiegły rok  był najsłabszy w realizacji zadań budżetowych. Nie obwiniam Pana za to, 
ponieważ wszyscy radni poprzedniej kadencji, bieżącej czujemy się za to odpowiedzialni. Ja 
„krakałem, krakałem” i to jest ten czas, to nie jest koniec Gminy i długo jeszcze nie będzie, 
ale to nie są inwestycje na miarę oczekiwań mieszkańców. Dużo tego jest, ale są to drobne 
sprawy, bolączki i dobrze, że więcej ich nie było, bo nie było by tego bilansu między 
dochodami a wydatkami. Po raz pierwszy  jest bilans dodatni i zmniejszamy zadłużenie i to 
jest optymistyczne. Za rok będzie tak samo i za dwa też, ale to też za to jesteśmy 
odpowiedzialni. Jak sobie ułożymy relacje wśród radnych, takie zbierzemy żniwo. Szkoda, że 
nie słyszą nas wyborcy, bo oni mają swoje zdanie na ten temat.
Zwracam się do Państwa radnych ; grajmy w jednej drużynie, tak jak prosił nas Burmistrz 
Eugeniusz Waga. Udzielmy absolutorium jednogłośnie, żeby Burmistrz już  nigdy nie 
powiedział, że ktoś w Województwie uważa, że w Baborowie są niesnaski, targi i przez to my 
nie otrzymamy środków i nas projekt  zostanie odsunięty. Apeluje gorąco : bądźmy 
jednomyślni, to tylko może nam pomóc . Wtedy będziemy mieli większe moralne prawo 
oczekiwać większych możliwości .

Radny K.Dolipski – chcę się odnieść do części wypowiedzi dotyczącej subwencji z która się 
absolutnie nie identyfikuję, bo nie znam gminy, gdzie zostają pieniądze z subwencji i te 
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środki zostają przeznaczone na remont dróg, bo normalnością jest, żeby te środki 
przeznaczane były na oświatę.
Odnośnie wypowiedzi radnego – gdyby jednomyślność decydowała o tym, czy dany projekt 
ma być w Opolu zaopiniowany pozytywnie czy negatywnie, to po co te wszystkie kryteria , 
które stanowią o tym , że dany projekt merytorycznie dobrze przygotowany  czy też nie. 
Dlatego też nie podzielam Pańskiego apelu. Na pewno za tym  absolutorium  nie zagłosuję. 
Taka jednomyślność- to pytam, po co my tu jesteśmy, jeżeli nie widzimy  ewidentnych 
błędów .To ludzie nas nie powinni wybierać, bo my reprezentujemy nie siebie , tylko ich 
naszym głosem i reprezentujemy po to, aby rozwiązywać palące ich problemy. Jakie są to 
problemy to proszę porozmawiać z tymi ludźmi. Jeżeli dalej będziemy zwlekać i nie 
będziemy podejmować czasami niepopularnych decyzji,to będziemy brnąć w to i to nie jest 
czarnowidztwo tylko stwierdzenie faktu. Kwestionować wskaźniki można jeżeli ma się 
odpowiednie argumenty, a sprawozdanie jest jednym ze wskaźników.

Radny B.Kanas – wspomniałem o odpowiedzialności jako radnego. Pytam-jeżeli większość 
radnych zagłosuje tak, jak deklaruje radny K.Dolipski, to  jakie dobre skutki będą z tego 
tytułu  dla gminy przyszłości – referendum, i co nam z tego przyjdzie? Koszty, żadnych 
inwestycji – na tym polega moja odpowiedzialność. Każdy radny w tym momencie powinien 
wybiegać w przyszłość . Trzeba ważyć skutki, które z tego wynikną. Ja nie pochwaliłem 
burmistrza, ani nie sprawiam mu przyjemności głosując za absolutorium. Ja staję na 
wysokości zadania , mój mandat tego wymaga i będę głosował za udzieleniem absolutorium.

Radny K.Dolipski – żeby uniknąć takich dylematów i rozterek jakie ma radny i sytuacji jakie 
mamy dzisiaj, to proponuję, aby na etapie podejmowania uchwały budżetowej zatwierdzić 
określone sumy na określone wydatki.

Radny M.Hończak – analizując sprawozdanie miałem wątpliwości, ale podejmujemy 
decyzję ważną . Na pewno to co mówił przedmówca przy uchwale budżetowej trzeba zwrócić 
uwagę na inwestycje, bo moim zdaniem były one jednak małe.

Przew.RM – należy zwrócić uwagę również na to, że budżet zbilansował się takim 
wynikiem, bo 500 tys zł. kredytu spłata jest prawie dwa razy większa. Wydatki na inwestycje 
w wysokości niecałych 300 tys zł. nie są podyktowane tym, że pewne pieniądze rozpłynęły 
się ale tym, że jesteśmy gminą czysto rolniczą i mamy tylko podatek rolny i od 
nieruchomości. Propozycje obniżenia pewnych stawek, też w pewien sposób rzutują na  tę 
sytuację. Nie można też porównywać się do gmin, które dysponują środkami i dochody na 
jednego mieszkańca są zdecydowanie wyższe i mają większe możliwości aplikowania o te 
środki. Są też Gminy, które dysponując środkami mają wpływy z innych źródeł, ponieważ są 
tam organizacje i stowarzyszenia które te pieniądze w jakiś sposób pozyskują. Dlatego też 
rolą osób udzielających się społecznie jest,  aby to społeczeństwo mobilizować do pewnych 
działań co pozwoli poprawiać sytuacje bytową tych mieszkańców i niejako poprawiać 
komfort mieszkania w naszej gminie. Miejmy nadzieję, że tereny po byłej cukrowni pozwolą 
na przyjście na ten teren inwestorów , którzy wygenerują nowe miejsca pracy i dodatkowe 
wpływy do budżetu.

Burmistrz Gminy – 25 stycznia 2007r. Rada Miejska ustaliła  wysokość budżetu Gminy 
Baborów powierzając jego realizację Burmistrzowi. Dziś oceniacie Państwo nie ilość 
zrealizowanych inwestycji, ani ich jakość,  a sposób realizacji budżetu. To, czy Wasze 
życzenia zapisane w przyjętym budżecie zostały przeze mnie wykonane. Apeluję, abyście 
głosowali Państwo każdy w zgodzie z własnym sumieniem.
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Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej 
Waldemar Kacprzak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy Baborów za 2007r.

W wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 

0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XVI-110/08  w sprawie „Udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów  - która stanowi zał. nr 9 do niniejszego 
protokołu

Ad 5.
a) podjecie  uchwały  w  sprawie  przeznaczenia  nieruchomości  do  sprzedaży(lokal 

mieszkalny – P.Zakrzewska – ul. Głubczycka 100/1)- projekt druk nr 108/08

Radny Waldemar Hołownia –  w § 3  w poszczególnych uchwałach  dot. sprzedaży lokalu 
mieszkalnego są różne % bonifikaty, proszę o wyjaśnienie tej sprawy

Przew. RM – jest podjęta uchwała i w zależności od ilości lat użytkowania liczona jest w/w 
bonifikata.

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  poinformowała o pozytywnej opinii nt. 
w/w projektu 
 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 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XVI-111/08 w sprawie 
”Przeznaczenia  nieruchomości  do  sprzedaży”  –  stanowi  ona  zał.  nr  10  do  niniejszego 
protokołu.

Ad 5
b) podjecie  uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal 

mieszkalny – P.Guterwil- ul.Rynek13/5 ) projekt druk nr 109

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  poinformowała o pozytywnej opinii nt. 
w/w projektu 
 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 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XVI-112/08 w sprawie 
”Przeznaczenia  nieruchomości  do  sprzedaży”  –  stanowi  ona  zał.  nr  11  do  niniejszego 
protokołu.
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Ad 5
c) podjęcie uchwały  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal 

mieszkalny –P.Mikitiuk - ul. Świerczewskiego 8/9 ) projekt druk nr 114/08

Przew.  Komisji  Oświaty,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego  poinformowała  o  pozytywnej 
opinii nt. w/w projektu 
 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 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XVI-113/08 w sprawie 
”Przeznaczenia  nieruchomości  do  sprzedaży”  –  stanowi  ona  zał.  nr  12  do  niniejszego 
protokołu.

Ad. 5
d) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( działka 

nr 529/2 w Baborowie)- projekt druk nr 110/08

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  poinformowała o pozytywnej opinii nt. 
w/w projektu 
 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 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XVI-114/08 w sprawie 
”Przeznaczenia  nieruchomości  do  sprzedaży”  –  stanowi  ona  zał.  nr  13  do  niniejszego 
protokołu.

Ad. 5
e) podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Baborów – 

projekt druk nr 119 

W  związku  z  brakiem  pytań  i  uwag  do  projektu  Przewodniczący  RM  poddał  go  pod 
głosowanie.

W wyniku głosowania Rada  Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0  
głosów ”przeciw” i 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XVI-115/08 w sprawie 
”Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów” – stanowi ona zał. nr 14 do niniejszego  
protokołu.

Ad 5.
f) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – projekt 

druk nr 112/08 ( działka nr 1288/2 w Baborowie)

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  poinformowała o pozytywnej opinii nt. 
w/w projektu 
 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 XVI-116/08 w sprawie 
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”Przeznaczenia  nieruchomości  do  sprzedaży”  –  stanowi  ona  zał.  nr  15  do  niniejszego 
protokołu.

Ad 5.
g) podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  ustalenia Regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a 
także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  oraz szczegółowe 
zasady jego przyznawania i wypłacania- projekt druk nr 113/08 

Przew.RM – do Burmistrza wpłynęło pismo od Wojewody Opolskiego, które zostało 
omówione na Komisji Oświaty . Po uzgodnieniach z ZNP w Baborowie został przygotowany 
niniejszy projekt uchwały.

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada  Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0  
głosów ”przeciw” i 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XVI-117/08 w sprawie ” 
zmiany  uchwały  w  sprawie   ustalenia  Regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i  
szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków  :  za  wysługę  lat,  
motywacyjnego,  funkcyjnego,  za  warunki  pracy  oraz  wysokość  i  warunki  wypłacania 
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,  szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a 
także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania” – stanowi ona zał. nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad 5.
h) podjecie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii 

zaszeregowania  oraz   uzgodnienia  wartości  jednego  punktu  w  złotych  dla 
pracowników samorządowych  zatrudnionych  w jednostkach   organizacyjnych 
Gminy Baborów- projekt druk  nr 115/08

Przew. RM – projekt uchwały był omawiany na Komisji Oświaty i Porządku Publicznego.

Wobec braku pytań Przew. RM 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  XVI-118/08  w  sprawie  ”  Ustalenia  
najniższego  wynagrodzenia  w  I  kategorii  zaszeregowania  oraz   uzgodnienia  wartości 
jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Baborów” – stanowi ona zał. nr 17 do niniejszego protokołu.

9



Ad. 5
i) podjecie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Planu   rozwoju  i  modernizacji 

urządzeń wodociągowych i  urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 
2008-2012 – projekt druk nr 118/08

Przew. RM – w/w plan przygotowany jest  przez Zakład Usług Komunalnych w Baborowie, 
który  zarządza  w  imieniu  Gminy  zasobem  infrastruktury  wodnej  i  kanalizacyjnej  został 
omówiony na Komisji  Oświaty,  Zdrowia i Porządku Publicznego . Czy są pytania  w tym 
temacie.

Radny K.Dolipski – na Komisji pytałem o przyłącza na ul. Nowej 

Prezes ZUK Ewa Kroczak – część przyłączy jest remontowana i wymieniona, ale wykonane 
to było w latach 70-tych i moim zdaniem należało by je wymienić w całości.

Radny K.Dolipski – w pkt V jest zapis wpływ inwestycji własnych na wzrost taryf , z tego 
zapisu  nie wynika wprost, że inwestycje zawarte w tym planie będą miały przełożenie na 
wzrost wpływ na takie  wysokości jakie są zapisane , wobec tego wnioskuję o wykreślenie 
tego zapisu.

W/w wniosek Przew. W.Kacprzak poddał pod głosowanie .
W  wyniku  głosowania  za  wykreśleniem  pkt  5  opowiedziało  się  4  radnych,  przeciw-1, 
wstrzymało się – 8.

Następnie poddał pod głosowanie UW/w uchwałę.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i  
3 głosach wstrzymujących  podjęła uchwałę nr XVI- 119/08 w sprawie uchwalenia „Planu 
rozwoju  i  modernizacji   urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  Gminy 
Baborów na lata 2008-2012”- stanowi ona zał. nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad 5.
j) podjecie uchwały w sprawie przyjęcia  wieloletniego programu  gospodarowania 

mieszkaniowym  zasobem Gminy Baborów – projekt druk nr 117/08 

Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  poinformowała o pozytywnej opinii nt. 
w/w projektu 
 Przewodniczący  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i  
2  głosach  wstrzymujących   podjęła  uchwałę  nr  XVI-  120/08  w  sprawie  uchwalenia  ” 
przyjęcia  wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy 
Baborów” -  stanowi ona zał. nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.5
k) podjecie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady- projekt  

druk nr 118/08

Przew.RM – do Rady Miejskiej  wpłynęło pismo od radnego Mieczysława Hończaka dot. 
rezygnacji z prac Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Oświaty,  Zdrowia i 
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Porządku Publicznego bez uzasadnienia. W związku z tym przygotowano projekt uchwały  w 
tej sprawie.

Radny W.Hołownia – co było powodem rezygnacji?

Radny M.Hończak –  chciałbym wykonywać pracę w komisjach  rzetelniej  i  brać czynny 
udział  natomiast  ilość  zajęć  w życiu  prywatnym nie  pozwala  mi  na  to,  dlatego proszę  o 
zwolnienie mnie z tej funkcji o ile radni wyrażą taka chęć, a jak nie to będę musiał pracować.

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

Za podjęciem niniejszej uchwały głosowało 5 radnych, przeciw-7, wstrzymało się – 2

Przew. RM – stwierdzam, że Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie zmian w składach 
osobowych komisji.

Ad.5
l) podjęcie uchwały w sprawie  przeznaczenia  nieruchomości -  projekt druk nr 

120/08 ( lokal mieszkalny na ul. Moniuszki 3/1)

W związku z brakiem pytań i uwag Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt.
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i  
0  głosów „wstrzymujących”  podjęła  uchwałę  nr  XVI-121/08  w  sprawie  ”przeznaczenia  
nieruchomości do sprzedaży”- stanowi ona zał. nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.5
m) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – 

projekt druk nr 122

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

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i  
0  głosów „wstrzymujących”  podjęła  uchwałę  nr  XVI-122/08  w  sprawie  ”wprowadzenia 
zmian do budżetu Gminy Baborów”- stanowi ona zał. nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad 6.
Przewodniczący przedstawił informację z okresu miedzysesyjnego.
Przedstawił oferty szkoleń dla radych z różnych instytucji, poinformował o udziale radnych i 
Burmistrza w II etapie Turnieju Samorządowego w Głubczycach. 

Ad 7.
Burmistrz Gminy poinformował m.in. :
- 13 marca br. – zawieziono wniosek do Ołomuńca dot. zespołu boisk za szkołą na ul. 
Wiejskiej 
- 18 marca br.- uczestniczyłem w audycji radiowej „Oko cyklonu”
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- wykorzystałem dwa dni urlopu
- wraz z Agencją Nieruchomości Rolnych dyskutowaliśmy nt. przejęcia środków trwałych tj. 
przejęcia, przekazania na rzecz Gminy Baborów – jesteśmy w trakcie tych negocjacji. Dla 
mnie oczywiste jest to, że biorąc infrastrukturę należy upominać się o jakieś pieniądze na jej 
remont, a żeby o takie pieniądze się domagać  muszę znać dokładny stan techniczny 
poszczególnych urządzeń, które ewentualnie mielibyśmy przejąć. Na początek chciałbym 
wziąć oczyszczalnię ścieków  na Osiedlu Czerwonków, dlatego, że ścieki płyną przez teren 
Gminy Baborów, na Osiedlu mieszkają mieszkańcy naszej gminy, a jest okazja wykonania 
kanalizacji ciśnieniowej tłocznej i przerzucenia tych ścieków na oczyszczalnię do Baborowa, 
która ma wolne moce przerobowe. Działania takie odbywają się przy dofinansowaniu ANR
 w wysokości od 70 do 90%.Wynegocjowałem, że będzie to prawdopodobnie 90% kosztów 
wykonania inwestycji i uważam, że należy z tego skorzystać. Na najbliższej sesji być może 
zaproponuje podjecie przez Radę stosownych uchwał.
- uczestniczyłem w Turnieju w pinponga 
Wykonywałem wszystkie obowiązki wynikające z pełnionej funkcji.  

Radny C.Wanat – miałbym propozycję, kiedyś było trochę inaczej Burmistrz składał nam w 
formie pisemnej najważniejsze rzeczy i byłbym za taką właśnie formą. Czasami trzeba wrócić 
do niektórych spraw a ich się nie pamięta.

Burmistrz Gminy – kiedyś było to robione, ale na wniosek Rady w tej kadencji zaprzestałem 
przygotowywania  takich  informacji  na  piśmie.  Nie  stanowi  to  problemu,  jeżeli  stosowny 
wniosek zostanie złożony do tej formy można wrócić.
Na jednej z sesji P.Wanat usterkował, że mieszkańcy Tłustomostów nie otrzymali odpowiedzi 
na pismo . Otóż nieprawda otrzymali  odpowiedź na piśmie, sprawdziłem to, każdy z nich 
otrzymał odpowiedź na piśmie.

Ad 8.
Radny L.Górski – mam prośbę do P.Sapa – Kierownika Ref.GZG o dokonanie wizytacji 
przystanków . Na przystanku na ul. Raciborskiej konieczna jest naprawa dachu.

Dyr. Zespołu Szkół w Baborowie E.Kielska  odczytała oświadczenie dot.  radnego 
L.Górskiego ( stanowi ono zał. nr 22 do niniejszego protokołu)

Radny L.Górski – bilingi rozmów z telefonu stacjonarnego oraz komórkowego świadczą o 
tym, że P.Dyrektor kilkakrotnie  do mnie dzwoniła i oczywiście nie rozmawialiśmy na temat 
pogody.

Radny F.Wierzbicki -  chciałem poinformować członków Komisji Rolnictwa o terminie 
kolejnego wyjazdowego posiedzenia w celu dokonania wizji lokalnej na drogach transportu 
rolnego tj.29.04.br o godz.9:00.

Dyr. GZOKiS poinformowała, że 26.04.br. odbędzie XX Bieg Baborowa im. Edwarda 
Gorczyńskiego

Radny M.Hończak – chciałem się odnieść do wypowiedzi radnego B.Kanasa, aby miedzy 
radnymi była zgoda – w niektórych sprawach nie da się pracować z wszystkimi radnymi w 
zgodzie.
 To jest informacja dla radnego L.Górskiego w sprawie pomocy publicznej, którą radny tak 
bardzo nagłaśniał. Przytoczył treść  decyzji w sprawie zastosowania zwolnienia z podatku od 
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nieruchomości firmy. Nie wiem czy Pan był i uchwalał w 2003 r. tę uchwałę w sprawie 
zwolnień podatkowych dla  przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie 
Gminy . Słyszałem takie pomówienie, że jak zostałem radnym, to otrzymałem od 
P.Burmistrza pomoc publiczną dla mojej żony. Uchwała daje taką możliwość uzyskania ulgi 
w podatku i Pana zadaniem jest nie szerzenie takich informacji a rzetelne informowanie 
mieszkańców o takiej możliwości.
Dla radnego mam kserokopię decyzji w tej sprawie, aby wiedział co mówi  mieszkańcom.

Radny L.Górski – mam prawo do informacji i będę informował o wykazach . Coś było w 
tym, bo jak przyszedłem w dniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej to wykaz zniknął  z tablicy 
i powędrował na I piętro. Prawdziwa cnota krytyki się nie boi, a informuję i będę informował 
Natomiast radny, który Pana poinformował, to źle Pana do końca poinformował, bo ja 
mówiłem o tym, że na wykazie m.in. jest Pana małżonka, która otrzymała pomoc publiczną. 
Będę informował, bo ludzie muszą wiedzieć.

Radny J.Jasion – zwracam się z pytaniem do L.Górskiego, które nie tylko mnie nurtuje – 
jakim prawem Pan nazywa to, co Pan wydał z taką wielką pompą  pismem mieszkańców. Jest 
to tylko jednego mieszkańca, który się pod tym podpisuje. Stylu wypowiedzi i całkowitej 
prawdy, którą Pan podaje komentować nie chcę i nie będę . Zgodnie z  wypowiedzią jednego 
z ludzi ”kto ma więcej rozumu ustępuje”.

Radny J.Ronczka – chciałem zapytań odnośnie podpisania  tzw.umów sportowych ze 
stowarzyszeniami. Jest taka sytuacja, że mamy rozegranych 11 meczy, musimy płacić za 
delegacje sędziowskie, bo bez tego się nie da . Nie ma możliwości odzyskania włożonych 
własnych środków. Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy i rachunki 
wstecz nie będą refundowane. Czy nie można czegoś zrobić, aby przynajmniej odzyskać 
pieniądze za delegacje.

Burmistrz Gminy – spróbuję przynajmniej w części odpowiedzieć . Jest mi bardzo przykro, 
że tak wyszło, chociaż to nie napełni kieszeni klubom sportowym. Zbieg złych okoliczności, 
przypadków, które czasami się wydarzą sprawił, że ta druga uchwała poprawiona, która 
podjęliśmy dopiero teraz trafiła do Dziennika Urzędowego, kiedy zostanie opublikowana nie 
wiem, być może jutro a może za tydzień. Jeżeli wejdzie w życie tj.14 dni od ogłoszenia 
dopiero wtedy będziemy mogli podpisywać umowy. Nie możemy w żaden inny sposób 
przelać Wam pieniędzy na konto. Rozważaliśmy wszystkie możliwe opcje, te pieniądze są na 
koncie i czekają na moment w którym będziemy mogli przelać transze.

Radny J.Ronczka – wszystko rozumiem, ale jak nie zapłacę teraz sędziemu to otrzymam 
karę i to znów odbije się na mojej prywatnej kieszeni, bo nikt mi na to nie da pieniędzy.

Radny L.Górski – P.Jasion zapewniam Pana, że jeszcze nie raz o Panu napiszę o autorze 
pomysłu „szampon czy koncentrat”

Radny J.Jasion – P.Lesławie jesteś Pan może  zabawny ale bardziej żałosny . Pan pomylił 
sobie  szampon z płynem to po pierwsze  i Pan tak w to uwierzył, nie pojął Pan w ogóle sensu 
pytania . Śmiem twierdzić, z pełnym szacunkiem dla Pana światłości umysłu gdybym 
powiedział ”że spadłem z Księżyca” to Pan by uwierzył.
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Radny M.Hończak – przez Burmistrza chciałem podziękować P.Krupie (pracownik UM) za 
interwencję w sprawie wysypywania popiołu na wjazd do wspólnoty.

Radny J.Jasion – co będzie z rachunkami, które już są uregulowane  jeżeli już te pieniądze 
kluby otrzymają, czy te rachunki można będzie rozliczyć 

Radca Prawny –Stanisława Załęska-  nie będzie można rozliczyć tych rachunków, 
rozliczyć można od daty zawarcia umowy na okres na jaki zostanie udzielona ta dotacja., 
Procedura tak długo trwa, nie mamy wpływu kiedy ją opublikują.

Radny J.Jasion – wszystko rozumiemy, ale na terenie naszej gminy działają stowarzyszenia, 
kluby sportowe i cześć z nich już wydatkowała pewne ilości środków, bo była taka 
konieczność i to przekroczyło ich środki własne. Umowa będzie podpisywana 
prawdopodobnie w maju, natomiast dalej te pieniądze są wydatkowane na działalność 
stowarzyszeń. Taka informacja jak dotrze działaczy, którzy są działaczami społecznymi to 
będzie to dla nich wielkim szokiem, bo trzeba jasno powiedzieć, że tych pieniędzy nie 
odzyskają.

Dyr. GZOKiS – wszystkie stowarzyszenia były lojalnie informowane o tym, że dopiero 
będzie można rozliczać rachunki  środki od momentu podpisania umowy. Nastąpił fatalny 
zbieg okoliczności w ogóle niezależny od nas, bo gdyby od nas to można winnego znaleźć, 
ale nie zależało to od nas . Nie ma możliwości  wsparcia działalności stowarzyszenia póki nie 
ukaże się uchwała. Wpływu na RIO niestety nie mamy.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął XVI sesje RM.

Protokólowała:M.Woźniak
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