
Protokół nr XI/2011
z Sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej w dniu 8 września 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krystian Dolipski o godz.14:00 otworzył sesję RM. 
i oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec 
ustawowego składu wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Przew.RM – dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek P.Burmistrz z uwagi na to, że został 
ogłoszony przetarg  na budowę oczyszczalni ścieków w Czerwonkowie-Osiedlu. Jedyna 
złożona oferta przewyższała wielkość środków zaplanowanych w budżecie . W takiej sytuacji 
są możliwe dwa rozwiązania:  unieważnić przetarg albo uzupełnić środki do czasu podpisania 
umowy przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia przetargu. Zasadnym wydaje się drugie 
rozwiązanie choćby z uwagi na oszczędność czasu. Brakująca kwota to 30 tys zł. 
W między czasie otrzymaliśmy informację, że  zachodzi potrzeba dokonania zmiany uchwały 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla 
przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów.
To jest wszystko, jednak sesja zwołana jest w normalnym trybie,  dlatego też będzie 
przeprowadzona w normalnym trybie ze stałymi punktami porządku obrad. 

Ad 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie protokół z Sesji RM z dnia 18 sierpnia 2011r.
Rada Miejska w obecności 10 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie 
wstrzymującym przyjęła  w/w protokół. 

Ad 3. 
Podjecie uchwał.
a) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt 
uchwały druk nr 130/11

Skarbnik Gminy – tak jak Przew. już wspomniał dzisiejsza sesja została zwołana w związku 
z brakującymi środkami na zadaniu inwestycyjnym „ Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Czerwonków” Procedura przetargowa została rozpoczęta 3 września br. 
i okazało się, że kwota jaką mamy zabezpieczoną w budżecie jest niewystarczająca na 
realizację tego zadania. W związku z tym, że obligują nas przepisy ustawy o zamówieniach 
publicznych do niezwłocznego podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia przetargu 
a tym samym jeżeli akceptujemy ten przetarg w ciągu 5 dni musimy podpisać umowę 
z wykonawcą mając do wyboru zwoływanie sesji bądź unieważnienie przetargu. Gdybyśmy 
unieważnili przetarg nie zdążymy czasowo ogłosić nowego i wykonawca nie zdążyłby 
wykonać tej inwestycji i tym samym stracilibyśmy dofinansowanie w Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Także nie było wyboru. Środki na ten cel zabezpieczamy w ramach przesunięć 
wewnętrznych na zasadzie analizy każdego jednego zadania inwestycyjnego, które zostało 
wcześniej zrealizowane, bądź szacunkowe te zadania, które są w trakcie realizacji. 
Tam, gdzie były jakiekolwiek możliwości finansowe  nawet hipotetyczne są przesuwane na to 
zadanie.   Jeżeli będzie coś niedoszacowane,  to prawdopodobnie w październiku będzie 



kolejna sesja i znowu będziemy przesuwać. Mówiłam już wcześniej, że z uwagi na szczupłość 
środków mogą być stosowane takie przesunięcia w planie. 
Korzystając z okazji, że jest sesja, to proponuje się również wprowadzenie zmian 
wynikających z otrzymanych dotacji tj. 6.524 zł na przeprowadzenie  wyborów do Sejmu 
i Senatu oraz zmniejszenie  dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej w kwocie 6.800 zł. 
W ramach przesunięć wewnętrznych zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 10 tys zł. 
na koszty związane ze sprzedażą mienia. 

Burmistrz Gminy – do przetargu zgłosiła się firma EnEko z Gliwic, która jednocześnie 
wcześniej przygotowywała cały projekt tej inwestycji, co zgodnie z opinią radcy prawnego 
jest zgodne z prawem, że mogą również przystępować do przetargu na realizację zadania. 
Jako jedyni złożyli ofertę. Byliśmy zaskoczeni,  bo wcześniej zainteresowana była również 
firma MALL . 
Proporcja dofinansowania nie zmieni się . Mówiliśmy o tym, że ANR dofinansuje inwestycję 
w 90 % . Zwracając się  wcześniej do ANR liczyliśmy  większą kwotę i kwota ujęta 
w umowie z ANR stanowi w dalszym ciągu ok. 91% dofinansowania inwestycji. 
Pierwszy termin wykonania tej inwestycji tj.15 października br. został przesunięty o miesiąc 
ze względu na różnego rodzaju trudności jakie wyniknęły w trakcie przygotowywania 
inwestycji. Było bardzo wiele trudności ze względu na to, że te działki nie miały 
uregulowanych własności itp. Nikt nie zawinił jeżeli chodzi o UM, ale tak to się 
poprzesuwało.  Dlatego bardzo nam teraz zależało na czasie i postanowiliśmy o  sesji, by 
można było jak najszybciej oddać plac budowy. 

Przew. RM – czy sprawa własności działek jest już uregulowana ?

Burmistrz Gminy – w zeszłym tygodniu przejęliśmy już działkę na własność. Musiało to być 
przejęte  przed przetargiem.

Radny J.Tomczyk – co jest przyczyną,  że dotacja na pomoc społeczną została zmniejszona.

Skarbnik Gminy – środki dotacyjne na pomoc społeczną przyznawane są przez Wojewodę, 
który z kolei biorąc pod uwagę szczupłość własnych środków na bieżąco monitoruje  wydatki 
pomocy społecznej oraz żąda zestawień prognoz ile będzie potrzebnych pieniędzy.
W momencie, kiedy tylko mamy np. zmniejszenie zasiłków, czyli zmniejszenie potrzebnych 
środków musimy składać takie informacje do Wojewody. Obecnie jest taka sytuacja, że u nas 
jest za dużo, a w innej gminie brakuje, zabierają nam plan i dają innej gminie.  Zawsze tak 
jest robione. Kiedyś, kiedy nie brakowało tak pieniędzy Wojewoda zostawił te środki w 
planie i były jako niewykorzystane. Teraz jest to regulowane na bieżąco. 

Burmistrz Gminy – rozmawiałam z P.Kierownik, która powiedziała, że jest pozytywnie 
zaskoczona tym, że w tym roku kalendarzowym o wiele mniej osób stara się o różnego 
rodzaju dofinansowanie, wiele osób znalazło pracę. Wysyłane są sprawozdania do UW, oni 
widzą, że jest mniejsze wykonanie i na tej podstawie zmniejszają dotację.

W związku z brakiem uwag i pytań  Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt 
uchwały druk nr 130/11
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 10 radnych – 10 głosami „za” , przy 0 głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XI-127/11 w sprawie „wprowadzenia zmian  
do budżetu Gminy Baborów – stanowi ona zał. nr 2 do protokołu.



Ad 3
b) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 
stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na 
terenie Gminy Baborów- projekt druk nr  129/11

P.L.Zuwała – RIO zanegowało  kwestię daty obowiązywania tej uchwały. Nie rok 2014r, jak 
było w uchwale a rok 2013r. ze względu na to, że rozporządzenie  de minimis do tego traktatu 
obowiązuje do 31 grudnia 2013r. Rozmawiałam z pracownikiem  Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, który opiniował uchwałę i stwierdził, że faktycznie nie 
zauważyli tego i należałoby to zmienić. Przy okazji dzisiejszej sesji chcielibyśmy to zmienić, 
ponieważ RIO wszczęłoby procedurę uchylającą. Zmiana dotyczy tylko daty w § 7 i § 1, bo 
program, który stanowi zał. do tej uchwały zawierał również tę datę. 

W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały 
druk nr 129/11
W wyniku głosowania

Rada Miejska w obecności 10 radnych – 10 głosami „za” , przy 0 głosów „przeciw” i  
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XI-128/11 uchwały zmieniającą  uchwałę  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla  
przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów  – stanowi 
ona zał. nr 3 do protokołu.

Ad 4. 
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
miedzysesyjnym .

Przew. RM – na ostatniej sesji rozstrzygaliśmy skargę mieszkańców Tłustomosty w sprawie 
podjętej uchwały, gdzie RM podtrzymała uchwałę . W ślad za tym Rada Sołecka wystąpiła za 
pośrednictwem Rady Miejskiej z procedurą odwoławczą do Sądu Administracyjnego 

P.L.Zuwała – Rada Miejska wysyłając odwołanie ma dołączyć akta sprawy od pierwszego 
dokumentu czyli od wniosku o sprzedaż mieszkania P.Makowskiemu poprzez całą procedurę. 
Musimy się jeszcze ustosunkować i jestem na etapie sporządzenia pisma do Sądu, że Rada 
podtrzymuje swoją decyzję. 

Przew. RM – są jeszcze dwa pisma, ale sądzę, że na Komisji Oświaty będziemy o tym 
szczegółowo rozmawiać tj. pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego i pismo jednego z 
mieszkańców dot. pomocy społecznej. 
Ponadto wpłynęło z RIO wystąpienie pokontrolne, z którym można się zapoznać w biurze 
Rady i na pewno będzie na stronie BIP Urzędu. 

Ad 4.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy o działaniach podejmowanych  w okresie miedzysesyjnym .

Burmistrz Gminy – nie przygotowałam  sprawozdania,  ale mogę odpowiedzieć na pytania. 
Sprawozdanie przygotuję na następną sesję za okres od 18 sierpnia br. 

Radna A.Rydzik – środki na fundusz sołecki – czy będzie więcej środków czy też tyle ile 
mówiono na poprzedniej sesji.

Burmistrz Gminy – na ten rok będzie ok. 2-3 tys  zł. Na razie nie widzimy możliwości 



Radna A.Rydzik – wszędzie będzie po  równo?

Burmistrz Gminy – nie jest wszędzie po równo, bo mówiłam na ostatniej sesji, że  np. 
w Boguchwałowie jest robiony projekt na odwodnienie terenu i my dokładnie nie wiemy ile 
będzie kosztował czy 3, 3,5 czy 4 tys zł. Jest on w trakcie wykonywania . My tam nie 
zrobimy projektu za 2 tys zł., nie da się projektantowi określić za ile ma być wykonany 
projekt.

Radna A.Rydzik – jeżeli sołectwo Czerwonków dostanie w granicach 2,5 tys zł  na 
wykonanie elektryki to możemy ją wykonać przy pomocy naszych elektryków, tak jak robili 
w budynku na ul. Powstańców i wtedy na materiał nam wystarczy środków. 

Burmistrz Gminy – w miarę czasu jak najbardziej nasz elektryk może to wykonywać. Trzeba 
przyjść i z P.Kulikowskim umówimy termin. 

Ad 5. 
Wolne wnioski i zapytania.

Radny J.Tomczyk – na tablicy informacyjnej Urzędu  przy ul. Raciborskiej (k.przystanku 
PKS)  wywieszonoza szybą plakat jednego z kandydatów do Sejmu. Proszę o spowodowanie 
zdjęcia go, bo uważam, że jest to niedopuszczalne. 

Burmistrz Gminy – jest ogłoszone, gdzie mogą być wieszane tego typu plakaty,  na pewno nie 
na tablicy informacyjnej Urzędu. 

Radny J.Tomczyk – apeluję do Przewodniczących Komisji, aby przymierzyć się jesienią do 
opracowania regulaminu kryteriów rozdziału, przydziału środków na tzw. dotacje , bo na ten 
temat pozwolę sobie jeszcze zabrać głos na sesji, gdzie być może będą ci, do których będzie 
adresowane. Nie można się zgodzić z tym, że szkaluje się, opisuje się fakty niezgodne z 
prawdą. Dzisiaj proszę tylko o zaplanowanie na komisji tematu, gdzie Rada określiłaby 
kryteria, w jaki sposób  będą na przyszłe lata rozdzielane środki. To P.Burmistrz będzie to 
wykonywać ale myślę, że Rada może być pomocna zgodnie z sugestią P.Burmistrz, że Rada 
może się tym zająć. 

Przew. RM – skoro sesję planujemy w październiku, to posiedzenia komisji powinny się 
odbyć na przełomie września-października 

Radny J.Tomczyk – Komisja Statutowa  wszakże zakończyła swoją pracę, ale wynikają, 
jeszcze dodatkowe rzeczy. Dlatego też do czasu komisji proszę się zastanowić,  co jeszcze 
można byłoby  zmienić, aby zamknąć już ten temat i podjąć uchwałę. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM zamknął XI sesję RM.

Protokółowała:M.Woźniak


