
Protokół nr XXXIV/10
sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 24 marca 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Baborowie

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

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

Przewodniczący RM nawiązując do  projektu porządku obrad, przekazanego 
wcześniej wszystkim  radnym poprosił Radę i Burmistrza o wyrażenie stanowiska 
w tym zakresie.

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – zawnioskował o wprowadzenie do porządku 
następujących punktów:
3 i) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( działka 
w Dziećmarowie)
3 j) podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdujących się  na terenie Gminy Baborowa
3 k) podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2010r.
4. Wyrażenie opinii nt. oddania w najem lokali  mieszkalnych znajdujących się w 
budynkach w zamian za remont :
- przy ul.Rynek 2/3 w Baborowie 
- przy ul. Dąbrowszczaków 20/1
- przy ul. Szkolnej 2/6
- przy ul. Dąbrowszczaków 25/1

Radni jednogłośnie przyjęli do porządku w/w propozycje .
W związku z powyższym porządek obrad był następujący:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
3. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( nieruchomość w Sułkowie)
b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (nieruchomość zabudowana 
    w  Rakowie)
c) wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony,
d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( nieruchomość w Baborowie)
e) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w 
sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- 
Reumatologicznego z siedzibą
 w Kup,
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f) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010r.
g)wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baborów środków 
stanowiących fundusz sołecki
h) zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego 
zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 
ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
i) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( 
działka w Dziećmarowie)
j) podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się  na terenie Gminy 
Baborowa
3 k) podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
2010r.

4. Wyrażenie opinii nt. oddania w najem lokali  mieszkalnych znajdujących się w 
budynkach w zamian za remont :
- przy ul.Rynek 2/3 w Baborowie 
- przy ul. Dąbrowszczaków 20/1
- przy ul. Szkolnej 2/6
- przy ul. Dąbrowszczaków 25/1

     5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
miedzysesyjnym,  

     6.Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 
miedzysesyjnym, 

     7. Zapytania, wolne wnioski,
8. Zakończenie obrad

Ad 2.
Rada Miejska w obecności 14 radnych- 10 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 2 
głosach „wstrzymujących” przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. z 4 lutego 
2010r.

Ad 3
 a) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 
( nieruchomość w Sułkowie) projekt druk nr 251/10

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

Wobec braku uwag i pytań 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 
XXXIV-246/10 w sprawie „przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – 
stanowi ona zał. nr 4 do protokołu.
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Ad 3
b) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 
( budynek usługowo-mieszkalny w Rakowie)- projekt druk nr 252/10

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

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie 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 
XXXIV-247/10 w sprawie „przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – 
stanowi ona zał. nr 5 do protokołu.

Ad 3.
c) podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas 
nieoznaczony – projekt druk nr 253/10

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

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie 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 
XXIV-248/10 w sprawie „wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony 
” – stanowi ona zał. nr 6 do protokołu.

Ad 3.

d) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 
( nieruchomość przy ul. Wiejskiej w Baborowie)- projekt druk nr 255/10

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

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie 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 
XXXIV-249/10 w sprawie „przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – 
stanowi ona zał. nr 7 do protokołu.

Ad 3.

e) podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację 
działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.- projekt druk nr 254/10
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Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXXIV-
250/10 w sprawie „zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności 
medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali  Pulmonologiczno-
Reumatologicznych z siedzibą w Kup” – stanowi ona zał. nr 8 do protokołu.

Ad 3.
f) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 
Baborów na 2010r.- projekt druk nr 258/10

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

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie 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 
XXXIV-251/10 w sprawie „wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 
2010r.” – stanowi ona zał. nr 9 do protokołu.

g) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
Gminy Baborów środków  stanowiących fundusz sołecki – projekt druk nr 
259/10

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, 
przy 9 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 
XXXIV-252/10 w sprawie „wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
Gminy Baborów środków  stanowiących fundusz sołecki” – stanowi ona zał. nr 
10 do protokołu.

Ad 3.
h) 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 
257/10

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

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, 
przy 9 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 
XXXIV-253/10 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 11 
do protokołu.

 Ad 3.
i) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 (działka w Dziećmarowie) – projekt druk nr 256/10

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

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, 
przy 9 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 
XXXIV-254/10 w sprawie „przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” – 
stanowi ona zał. nr 12 do protokołu.

Ad 3.
j)podjecie uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się  na terenie Gminy 
Baborowa- projekt druk nr 260/10 

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

Radny C.Wanat – nie ma w uchwale żadnego obiektu z Rakowa ani Tłustomostów, a 
są  np. kościoły w tych miejscowościach, bo innych obiektów nie ma.

Sekretarz Gminy W.Kozyra –informacja pochodzi ze strony prowadzonej przez 
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Dane są na dzień 
31.12.2009r.Dopisana została kapliczka na ul.Opawskiej .Posiłkujemy się tym, co 
oficjalnie jest na stronie.

Przew. RM – ten wykaz nie jest załącznikiem do uchwały. Został on przygotowany na 
prośbę radnego zgłoszoną na Komisji Budżetu.

Radny C.Wanat – co należy zrobić, aby obiekt był wpisany na tego typu listę 
zabytków.

Burmistrz Gminy – nie dawno prowadziliśmy procedurę wpisania do rejestru 
zabytków kapliczkę na ul. Opawskiej w Baborowie. Należy przygotować tzw. białą 
kartę. Jest to rodzaj inwentaryzacji danego budynku. Z tą kartą występujemy do 
konserwatora zabytków o wpisanie zabytku do rejestru. Konserwator przysyła swoich 
pracowników, którzy stwierdzają na miejscu, że taki budynek jest i określają jego 
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wartość historyczną. Na postawie tego konserwator dokonuje wpisu i wydaje decyzję 
administracyjną orzekającą o wpisaniu budynku do rejestru.

Przewodniczący poddał pod głosowanie 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 
XXXIV-255/10 w sprawie „określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się  na terenie Gminy Baborów” 
– stanowi ona zał. nr 13 do protokołu.

k) podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 
2010r.- projekt druk nr 261/10

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych – 9 głosami „za”, 
przy 4 głosach  „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr 
XXXIV-256/10 w sprawie „zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010r.” – 
stanowi ona zał. nr 14 do protokołu.

Ad 4.
Przewodniczący złożył informację z pracy w okresie międzysesyjnym.
Zakończył się Turniej Samorządowy, w podsumowaniu w ogólnej klasyfikacji Gmina 
Baborów zajęła III miejsce.
Poinformował o treści pism jakie wpłynęły do Rady Miejskiej i udzielonych 
odpowiedziach.
- pismo radnego L.Górskiego w sprawie wykorzystania urlopu przez Burmistrza w 
bieżącym roku i w czasie ostatnich trzech lat- zał. nr 15 do protokołu. Odpowiedź na 
pismo stanowi zał. nr 16 do protokołu.
- pismo dot. ujęcia w porządku obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku 
Publicznego tematu dot. przewozu autobusami dzieci przedszkolnych na terenie 
Gminy Baborów.
- pismo P.E.Kielskiej – skarga na Burmistrza Gminy ( zał. nr 17 do protokołu) – 
skarga zostanie przekazana do Komisji Rewizyjnej.

Radny L.Górski – kto w przyszłości ma być adresatem pisma o tej lub podobnej 
treści, bo w kwestii urlopu Burmistrza nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa.
- dlaczego Burmistrz w I kadencji nie wykorzystywał urlopu na bieżąco lub po upływie 
pierwszego roku , albo w pierwszym kwartale następnego roku.
Dlaczego na bieżąco nie wypłacano w I kwartale następnego roku ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop tylko czekano trzy lata 
- w I kadencji była kumulacja urlopu z trzech lat, dlaczego gdy Burmistrz część urlopu 
wykorzystał i było zastępstwo top dlaczego ta osoba nie była w stanie zastąpić 
Burmistrza aby wykorzystał cały urlop.
- II kadencja – dlaczego Burmistrz nie wykorzystuje na bieżąco urlopu. Przew. RM w 
wspólnie z Sekretarzem napisaliście, że w tych trzech  latach ekwiwalentu nie 
wypłacono. Czyli będzie podobnie jak w I kadencji, że ekwiwalent zostanie 
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wypłacony za niewykorzystany urlop za 4 lata. P.Sekretarzu, czy dla Burmistrza jest 
korzystnie nie brać urlopu na bieżąco z punktu widzenia rachunku ekonomicznego 
czy czekać trzy lata i wtedy ekwiwalent jest większy.
- jaki jest plan urlopów Burmistrza na 2010r. i jak wygląda wykorzystanie urlopu za I 
kwartał.

Sekretarz Gminy - odpowiedział: od 1 stycznia 2009r. zmieniono ustawę o 
pracownikach samorządowych i art.8 reguluje te sprawę. Czynności z zakresu prawa 
pracy wobec wójta, burmistrza, prezydenta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem 
stosunku pracy wykonuje Przew. Rady Gminy, a pozostałe czynności wyznaczona 
przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym, że wynagrodzenie 
burmistrza ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Dlatego od 1 stycznia 2009r. w 
Gminie Baborów Sekretarz ma ten obowiązek, do 31 grudnia 2008r. odpowiadał za 
te rzeczy Przew. RM.
Odnośnie ekwiwalentu to nie można go wypłacić inaczej niż w przypadku 
wygaśnięcia stosunku pracy,  w związku z czym nie mógł być wypłacany w trakcie 
kolejnych lat. Nie jest możliwe lub oczekiwanie przez Burmistrza, że lepiej poprosić 
o wypłacenie ekwiwalentu potem, bo tak będzie korzystniej niż na bieżąco. Nie da się 
inaczej wypłacać ekwiwalentu. Nie wiem czy będzie on wypłacony czy nie. Będzie to 
zależało od tego ile Burmistrz wykorzysta urlopu. Odnośnie planu urlopów –
 w jednostce takiej jak Urząd nie ma planu urlopów, bo zgodnie z prawem takiego 
być nie musi.

Radny L.Górski- a ile urlopu Burmistrz wykorzystał

Sekretarz Gminy – w tej chwili nie pamiętam 

Radny L.Górski – to ja się zwrócę z pismem w tej sprawie

Burmistrz Gminy – ja zwykle przed wyborami wraca temat urlopu Burmistrza, ile to 
wziął pieniędzy i jak bardzo się wzbogacił po wypłaconym ekwiwalencie.
Każdy z radnych powinien być świadomy tego, że możliwości korzystania z urlopu 
w przypadku Burmistrza są dosyć ograniczone. Historia Gminy pamięta czasy, kiedy 
nie prowadziło się inwestycji, albo prowadziło się ich mało, kiedy nie składało się 
wniosków o dotacje. Zmieniły się czasy, wniosków dotacje składa się bardzo dużo, 
wiele z nich obwarowanych jest tym warunkiem, że  mogą być podpisywane 
wyłącznie przez Burmistrza lub jego zastępcę i nie może ich podpisać Sekretarz, 
Skarbnik, pracownik referatu. Podobnie jest z uzupełnieniami do wniosków, 
umowami, rozliczeniami, 
z wnioskami o płatność. Przypominam, że to wybór niektórych z Państwa, żeby w Gminie 
Baborów nie było Zastępcy Burmistrza. P.Dominik Konieczny został przez niektórych
z Państwa wygryziony z tego stanowiska. Wiec teraz demagogią, zakłamaniem jest 
oskarżanie Burmistrza o to, że nie wykorzystał urlopu. Nie miałem takiej możliwości, bo 
nawet jak biorę trzy dni urlopu, to zdarza się że na drugi dzień muszę przyjść do pracy, bo 
trzeba podpisać coś bardzo ważnego i trzeba to jak najszybciej dostarczyć do Opola, bo 
od tego zależą pieniądze dla Gminy itd. Swoją pracę, swój urlop przekładam na żywą 
gotówkę. Np. w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że Gmina Baborów dostała 
kolejną dotację o którą wnioskowaliśmy w wysokości ponad 600 tys zł.na zadanie 
„Unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu Szkół w Baborowie”. Kilka tygodni temu 
podpisywałem umowę na dofinansowanie kanalizacji sanitarnej – 1.117.000 zł. Na tych 

7



dotacjach jest moja praca i urlop. Z jednej strony trzeba zapisać ekwiwalent, który na 
koniec kadencji Burmistrz weźmie w kwocie 2-3-8 tys zł. a po drugiej stronie te dotacje, 
które zamiast być na urlopie wyjeździłem, bo te dotacje same nie przyszły. Rozumiem, że 
dla określonej grupy ludzi zawsze będę naciągaczem, który chce zarobić kilka tysięcy 
złotych, bo nie wykorzystał swojego urlopu. Jestem pewien, że nigdy nigdzie nie zobaczę 
napisanej rzetelnej informacji, że Burmistrz nie był na urlopie, ale za to wyjeździł 
określone środki dla Gminy.

Wiceprzewodniczący J.Jasion poinformował, że w dniu 23 maja br.po raz 17-ty 
odbędzie się Ogólnopolska  Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego  na Jasną Górę 
Częstochowie. 

Przew. RM – otrzymaliście Państwo drugi oświadczeń majątkowych . Zgodnie z 
zapisami ustawy o samorządzie gminnym proszę o zachowanie terminu 30 kwietnia i 
rzetelne wypełnienie oświadczeń.

Ad 5.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 
miedzysesyjnym zostało przekazane radnym w formie pisemnej i stanowi ono zał. nr 
18 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Gminy – trudno w sprawozdaniu ująć wszystkie działania, dlatego proszę 
o dodatkowe pytania.

Radny F.Wierzbicki – proszę o rozwinięcie pkt. 4 sprawozdania.

Burmistrz Gminy – 22 lutego br. wraz z Starostą Powiatu i wszystkimi Burmistrzami 
spotkaliśmy się z Marszałkiem Województwa Opolskiego P.Józefem Sebestą. 
Tematem spotkania były m.in. sprawy dot. sposobu odwodnienia drogi wojewódzkiej 
w Szczytach, gospodarki śmieciowej na terenie województwa opolskiego i 
funkcjonowanie „Czystego Regionu”. Jest to Stowarzyszenie, które tworzy się w 
Kędzierzynie-Koźlu i chciałoby gospodarować naszymi śmieciami. Ciągle nie 
wiadomo jak ma to funkcjonować. 

Radny F.Wierzbicki – czy nie były omawiane sprawy dot. lokalnych wysypisk 
gminnych na terenie województwa i ich dalszego użytkowania.

Burmistrz Gminy – byłby to dobry temat na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska , Komisji Budżetu i myślę, że któraś z tych komisji zajmie się tematem. 
Wówczas przygotuję i zreferuję temat gospodarki śmieciowej, zamierzeń 
województwa i planów związanych z gospodarką odpadami. Temat jest zbyt rozległy i 
nie chciałbym, aby do mojej wypowiedzi wkradły się błędy

Ad 6.
Wyrażenie opinii nt. oddania w najem lokali  mieszkalnych znajdujących się w 
budynkach w zamian za remont :

- przy ul.Rynek 2/3 w Baborowie 
- przy ul. Dąbrowszczaków 20/1
- przy ul. Szkolnej 2/6
- przy ul. Dąbrowszczaków 25/1
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Informacje szczegółowe nt. zakresu wykonania prac i szacowanego kosztu w 
poszczególnych mieszkaniach stanowią odpowiednio zał. nr 19, 20,21, 22 do 
niniejszego protokołu.

Przew. RM – na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  zostały omówione w/w 
propozycje i Komisja wyraziła pozytywną opinię nt w/w  propozycji.
W związku z brakiem dyskusji w temacie Przewodniczący poddał pod głosowanie 
wyżej przedstawione propozycje  oddania w najem lokali mieszkalnych w zamian za 
remont.

Radni w obecności 14 osób – 14 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali  
oddanie w najem w/w lokali mieszkalnych w zamian za remont.

Ad 7.
Skarbnik Gminy – zgodnie ze złożonym wnioskiem radnego. Kanasa na sesji 21 
grudnia 2009r.chciałam przekazać informację o wykonaniu budżetu Gminy Baborów 
wg stanu księgowego na 28.02.2010r. W zakresie dochodów – na plan w wysokości 
15.413.961 zł. wykonane dochody 2.474.653,98 zł. W zakresie wydatków – na plan 
19.929,622,17 zł. wykonano 2.427.650,59 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 
28.02.2010r. wynosi 5 mln zł. Stan wolnych środków z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych na dzisiejszej sesji wynosi 485.596,23 zł.

Radny F.Wierzbicki – w drodze, którą wykonano 2 lata temu w Dzielowie  są 
pęknięcia wzdłuż drogi i uważam, że prace zostały źle wykonane . Czy jest jeszcze 
gwarancja na wykonanie tej drogi.

Starosta Powiatu – J.Kozina – pierwszy raz słyszę, że w Dzielowie coś się dzieje z 
asfaltem. Komisja to sprawdzi . Nie wiem jaka była umowa z wykonawcą i na ile lat 
jest gwarancja.

Radny L.Górski – zadam pytanie do Starosty, bo ma on często w zwyczaju z sesji 
wychodzić. Słyszę różne sygnały o nieprawidłowościach dot. wycinania drzew przy 
drogach i chciałbym się zapoznać w miarę możliwości ze stosowną dokumentacją. 
Interesuje mnie kto kupił, za ile itd.
Co będzie z korzeniami drzew, bo drzewa zostały wycięte, a korzenie zostały.
Dowiedziałem się, że przetarg wygrała firma z Głubczyc na wykonanie ul. 
Głubczyckiej .
Na ul. Raciborskiej k/ byłego kina jest dziura w jezdni . Mierzyłem grubość asfaltu i 
zgodnie ze specyfikacją powinno być 8 cm, a tam końcowa warstwa jest  4 cm. Kiedy 
to będzie załatane, bo stwarza zagrożenie. Prosiłbym, aby było to zrobione w trybie 
pilnym.

Starosta Powiatu – gdybym chciał być bezczelny jak Pan, to powiedziałbym, że 
wychodzę, bo szkoda czasu na nie merytoryczne dyskusje, których często jestem 
świadkiem i szkoda na to czasu,  a wychodzę, bo mam inne obowiązki. Przychodzę 
głównie na tę część, gdzie są pytania, aby bezpośrednio usłyszeć pytania od 
Państwa i na nie odpowiedzieć. To nie zwyczaj, a obowiązki i potrzeba ,  zawsze 
Państwa o tym informuję.
Drzewa na drogach powiatowych były wycinane na wniosek rolników, których pola 
znajdują się przy pasie drogi powiatowej. Rolnicy sami te drzewa wycinają i za te 
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drzewa płacą zgodnie z uchwałą Rady Zarządu Powiatu- 55 zł. za 1 m3 i oni są 
właścicielami tego drzewa. Co do kwot, ilości, jesteśmy w pełnym posiadaniu takie 
dokumentacji i możemy udzielić takiej informacji.
Zgadzam się odnośnie jakości wykonywanych robót. Jest wielki problem i słuszna 
jest sugestia odnośnie grubości nawierzchni. Są inspektorzy nadzoru, którzy robotę 
odbierają, a niestety jest mała konkurencja jeżeli chodzi o osoby posiadające 
uprawnienia inspektorów nadzoru na drogach. Praktycznie ich nie ma, a jeżeli są to 
stawiają takie warunki,  że nas nie stać 
Remont ul.Głubczyckiej- przetarg wygrała firma z Głubczyc –PRDiM zaproponowało 
najniższą cenę, wręcz tragicznie niską cenę, bo wartość kosztorysowa była 
1.400.000 zł. a na kwotę  640.000 został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie. 
Jeżeli chodzi o przetarg, to wszystko jest w porządku . Następna cena PRIM z 
Kędzierzyna-Koźla była tylko o 60 tys zł. wyższa. Podpisaliśmy umowę i prace będą 
wykonywane. Będziemy zwracali uwagę na nadzór inspektorski, bo firmy często 
zaniżają przetarg, a potem szukają oszczędności.

Radny L.Górski – to znaczy, że nie będzie aneksu do umowy na ul. Głubczyckiej

Starosta Powiatu – nie będzie.

Radny W.Hołownia – należy zwrócić uwagę na kratki ściekowe na ul. Krakowskiej 
i na krzyżowaniu ul. Krakowskiej i Strażaków.

Prezes ZUK E.Kroczak- za te kratki ściekowe odpowiada ZUK, gdy tylko pogoda 
pozwoli to przystąpi do prac.

Radny C.Wanat – kiedy będzie wykonany remont cząstkowy dróg powiatowych i 
gminnych po zimie.

Starosta Powiatu – 1 kwietnia br. będzie rozstrzygnięty przetarg na remont 
nawierzchni dróg asfaltem na ciepło, natomiast mieliśmy przetarg na remont zimnym 
asfaltem,  ale do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma z zewnątrz  z Republiki 
Czeskiej i zaproponowała cenę dużo wyższą niż planowana w budżecie w związku z 
tym przetarg został unieważniony . Został ogłoszony drugi przetarg i ok.7 kwietnia 
będzie rozstrzygnięcie. Droga Babice –Dziećmarów będzie naprawiona, bo jest to 
najbardziej zniszczona droga w Powiecie.

Przew. RM – a droga przez Księże Pole ?

Starosta Powiatu – ta droga jest praktycznie traktowana jako obwodnica Kietrza, ruch 
tam jest niewspółmierny do podłoża. Będzie ten odcinek naprawiony. Te drogę 
przygotowujemy na przyszły rok, aby wystąpić o dotację do NPPDL,  aby wykonać 
kompleksowy remont.

Burmistrz Gminy – Gmina Baborów od miesiąca ma podpisana umowę  z 
wykonawcą. Czekaliśmy na poprawę warunków pogodowych. Do końca kwietnia, 
jeżeli warunki pogodowe pozwolą wszystkie drogi gminne powinny być 
wyremontowane.

10



Radny B.Kanas – na Komisji Budżetu zgłosiłem wniosek do Burmistrza o potrzebie 
oznakowania przynajmniej jednego miejsca na parkingu w Rynku dla osób 
niepełnosprawnych, przy okazji dowiedziałem się, z ten parking jest w gestii 
Starostwa . Burmistrz obiecał, że skieruje pismo do Starostwa. Przy okazji obecności 
Starosty na sesji sygnalizuję sprawę i będę czekał na realizację. Nie mamy takiego 
miejsca w mieście.

Starosta Powiatu – w związku z tym trzeba postawić tablicę z taką informacją na 
parkingu. 

Burmistrz Gminy – w związku z ciągłym oskarżaniem mnie, że podpisałem listy płac 
za listopad dot. Comeniusa chciałbym, aby puścić w obieg kserokopię ostatniej 
strony listy płac, gdzie widnieją podpisy, a by można było naocznie stwierdzić kto te 
listy płac podpisał.
Informowałem już wstępnie o tym, że wniosek pn. „Unowocześnienie bazy 
oświatowej Zespołu Szkół w Baborowie” zakwalifikował się do realizacji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego . Z racji tego, że nie spodziewaliśmy się tak 
szybkiego rozstrzygnięcia wniosku, może pojawić się konieczność zaciągnięcia 
kredytu w rachunku bieżącym na realizację tego zadania, zanim zostanie 
rozstrzygnięta procedura zaciągania kredytu długoterminowego, o którym dzisiaj 
podjęta została uchwała. Kredyt, który byłby zaciągnięty na finansowanie tego 
zadania w rachunku bieżącym nie zwiększyłby w żaden sposób na koniec roku limitu 
kredytu ustalonego i zapisanego w uchwale budżetowej. Problem polega na tym, że 
procedura zaciągania kredytu w takiej wysokości jest bardzo długa i może ona trwać 
ponad 2 miesiące, a w tym czasie może nam zabraknąć pieniędzy na realizację tego 
wniosku. Nie mogę podpisać umowy nie mając środków finansowych. Jest to tylko 
informacja, jeżeli będzie taka potrzeba będziemy proponować podjęcie takiej 
uchwały na najbliższej sesji.
Chciałbym prosić P.Elżbietę Kielską by pretensje, które ma do mnie o te  4 miesiące 
bezczynności  kierowała do swojego pracodawcy. Ja nie jestem pracodawcą 
P.E.Kielskiej . Dla mnie sprawa zaczęła się 4 stycznia br. stosownym pismem do 
Dyrektora Szkoły i  to w gestii Dyrektora Szkoły jest przeprowadzenie całego 
postępowania i wyjaśnienie. Dlaczego to trwa tak długo na prawdę nie wiem i nie 
rozumiem, bo chciałbym, aby sprawa zakończona została już dawno temu. Mogła 
być zakończona, natomiast wypisuje się w „ Nie -głos mieszkańców „, że to ja coś 
podpisałem, a nie podpisałem,  że się czepiam a się nie czepiam się, bo finansów 
szkoły pilnuje Dyrektor Szkoły i on miał obowiązek zrobić z tym porządek. Jeżeli robi 
to opieszale, to na prawdę nie jest moja wina.

Radna Powiatu E.Kielska – czy dla Pana sprawa rozpoczęła się dopiero 2 styczna 
2010r.? Przecież Pan poruszył te sprawę na sesji w dniu 21 grudnia 2009r. Te cytaty, 
które tutaj były czytane, to były Pana słowa, wiec nie rozumiem. To Pan zaczął całą 
sprawę. Ja od swojego Dyrektora dostałam pismo dopiero w marcu i to na moją 
prośbę, na moje pierwsze pismo  skierowane do Dyrekcji Szkoły, wcześniej Dyrektor 
Szkoły nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że wypłacono mi pieniądze zgodnie 
z prawem. Dlatego zwracam się do Pana, ponieważ nie miałam żadnych pretensji ani 
roszczeń ze strony szkoły. Dlatego jest ta cała sprawa zaskakująca dla mnie, że 
Burmistrz nie wystąpił do Dyrektora, który to Dyrektor najpierw powinien był ze mną 
porozmawiać jeżeli nawet okazałoby się, że coś tam nie tak, że zmieniła się 
interpretacja prawna od tego czasu. Pan zaczął całą sprawę, nie dyrektor szkoły 
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i dziwi się Pan, że do pana się zwracam a nie do Dyrektora? Mija 4 miesiące, a ja 
dalej nie mam żadnej podstawy prawnej. Dobrze, że w między czasie Głos 
Nauczyciela wydał jakieś tam interpretacje Sądu Najwyższego i teraz zaczynacie się 
Państwo na tym opierać. W końcu zwróciłam się z pismem do PIP w Opolu, 
przedstawiłam szczegółowy harmonogram i rozkład tej wizyty, wyjazdu z prośbą, 
aby oni w końcu wyliczyli , bo nie wiem . Jestem pomawiana o jakieś wyłudzenie 
pieniędzy, bo tak to odbieram, bo nie da się inaczej interpretować Pana słów, a nikt 
mi nie przestawia jakiegoś wyliczenia, albo czegokolwiek, że jest źle. Pan tylko pisze 
„proszę zwrócić pieniądze” – tak do Dyrektora Pan napisał, że powinnam zwrócić 
pieniądze, ale nie wiadomo na jakiej podstawie.

Burmistrz Gminy – dla mnie sprawa papierowo zaczęła się w pierwszych dniach 
stycznia. W tych dniach Dyrektor został poinformowany pisemnie o moich 
wątpliwościach. P.Kielska nie jest dla mnie stroną w sprawie. Dla mnie stroną
 w sprawie jest Dyrektor, z którym prowadziłem wielokrotne rozmowy, prowadzę 
korespondencję, bo pism było kilka. Dlaczego Dyrektor nie stara się jak najszybciej 
rozwiązać w sumie tej prostej sprawy, bo dokumenty, które są w jego posiadaniu 
bardzo jednoznacznie sprawę określają i definiują. Tu nie trzeba żadnych 
interpretacji, wyroków sądów ani innych rzeczy Dyrektor powinien był to załatwić.
 W związku z tym, skoro Dyrektor od 3 miesięcy nie potrafi załatwić, bo do dnia 
dzisiejszego, bo nie mam informacji, że sprawa została załatwiona to sięgnę po 
konsekwencje służbowe wobec Dyrektora.

Radna E.Kielska – odniosę  się do sprawy podpisu na liście płac. Jeżeli trzeba 
będzie poświadczyć,  to w sądzie osoba, która mi przekazała informację, że Pan 
podpisał tę listę to poświadczy. Na razie chce być anonimowa.

Burmistrz Gminy – czy ta osoba to pracownik GZOKiS-u 

Radna E.Kielska - ?

Dyr. GZOKiS – radziłabym, aby P.Kielska bardziej zastanawiała się nad tym , co 
mówi, bo potrafi rzucać oskarżeniami i pomówieniami, z których później się wycofuje. 
Stwierdzenie, że ktoś potwierdzi, że Burmistrz podpisał tę listę płac o bardzo duże 
pomówienie. Ja odpowiadam w GZOKiS za listy płac, a ochrona osobowa danych 
jest mi bardzo dobrze znana, dlatego proszę się zastanowić nad tym co Pani mówi.

Radny L.Górski – cieszy mnie fakt, że Burmistrz zreflektował się, że jest przełożonym 
Dyrektora Szkoły i wyciągnie konsekwencje za nie dołożenie należytych starań ze 
strony Dyrektora w celu rozwiązania przedmiotowej sprawy. Trzymam Pana za 
słowo.

Burmistrz Gminy – jak zwykle złośliwości muszą brzmieć w każdej wypowiedzi. Ja się 
nie zreflektowałem, ja cały czas mam tego świadomość i mam taką wiedzę że jestem 
przełożonym Dyrektora Szkoły, Dyr. GZOKiS, Kierownika OPS i jeszcze paru innych 
osób.

Radny B.Kanas poinformował o wizycie baborowian- seniorów w Sejmie 
w Warszawie. Pod opieką Posła Adama Krupy i przewodnika zwiedzili gmach Sejmu i 
zapoznali się ze specyfiką pracy.
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Zwrócił się do radnych, sołtysów,  aby w maju seniorzy mieli możliwość bycia w 
poszczególnych sołectwach na „majówce i potańcówce”. Przyjechaliby autokarem na 
nabożeństwo majowe, a potem w świetlicach miło spędziliby czas przy kawie itd. 
Złożą się na ten cel. Stwierdził, że będzie rozmawiał indywidualnie z każdym 
przedstawicielem wsi nt. organizacji takiego spotkania. Poprosił o akceptacje tego 
przedsięwzięcia, bo dla tych osób jest to bardzo ważne.
Zwrócił się do Dyr. Przedszkola, aby zachęcać przedszkolaków do zajęć rekreacyjno-
sportowych z wykorzystaniem sali gimnastycznej. Może można przygotować jakiś 
projekt i w ten sposób pozyskać dofinansowanie. Poprawiło by to frekwencję dzieci w 
czasie ferii i wolnych dni.
Ponadto przestrzegł obecnych na sesji , bo mówi się o tym na mieście, że jeden z 
członków RM nie informując swoich rozmówców nagrywa rozmowy i należy być 
ostrożnym. 

Starosta Powiatu – wpłynęło pismo z Gminy dot. złego stanu mostu na ul. Opawskiej 
w Baborowie . W najbliższym czasie osoba uprawniona do projektowania mostów 
wskaże w jakim zakresie remont tego mostu musi być przeprowadzony. Myślę, że ten 
remont mostu w tym roku będzie wykonany.

Radna J.Kowalczykowska  poinformowała o udziale Stowarzyszenia z Sułkowa w 
konkursie wypieku tortów organizowanym przez Terenowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Głubczycach i  nagrodzie w postaci kuchenki gazowo-elektrycznej, 
która zasponsorował Burmistrz Baborowa, za którą
 Stowarzyszenie bardzo dziękuje.
Stowarzyszenie jako przedstawiciel Powiatu  brało również udział w Biesiadzie 
Wielkanocnej w Łosiowie, przez OSDR, za co również otrzymało nagrody dla 
sołectwa.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RM zamknął XXXIV 
Sesje RM.

Protokółowała M.Woźniak.

  

13



 

14


