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 Protokół  nr XII/2016 
z sesji Rady Miejskiej w Baborowie 

odbytej w dniu  18 lutego 2016r. w sali konferencyjnej UM w Baborowie 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarz o godz.16:30 otworzył obrady XII sesji Rady 
Miejskiej i powitał radnych, gości zaproszonych oraz pozostałych  uczestników posiedzenia. 
Poinformował, że w sesji uczestniczy 13 radnych na 15 stanowiących ustawowy skład i rada 
może podejmować prawomocne decyzje i uchwały. 
 
Listy obecności radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych oraz pozostałych 
uczestników stanowią odpowiednio zał. nr 1, 2, 3. 
 
Przew.RM zawnioskował o włączenie do porządku obrad następujących projektów uchwał: 
- w pkt 3e – uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr II-3/14 z dnia  4 grudnia 2014r. 

 w sprawie  powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie  

- w pkt 3f – przyjęcie planów pracy Komisji Budżetu i Rozwoju RM  oraz Oświaty, Zdrowia 

 i Porządku Publicznego RM. 

Rada Miejska jednogłośnie -13 głosami „za” przyjęła następujący porządek obrad: 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z 
zakresu  usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy 
uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 
2016.- projekt uchwały druk nr 120/16; 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy 
Baborów – projekt uchwały druk nr 133/16;  

c) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – projekt uchwały  druk nr 
134/16; 

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 135/16; 
e) sprawie zmiany uchwały  Nr II-3/14 z dnia  4 grudnia 2014r. w sprawie  

powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie- 

projekt druk nr 12/16 

f)  przyjęcie planów pracy Komisji Budżetu i Rozwoju RM  oraz Oświaty, Zdrowia 

i Porządku Publicznego RM. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  
    międzysesyjnym;  
5.Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 

międzysesyjnym;    
6. Zapytania, wolne wnioski.  
7. Zakończenie obrad.       
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Ad.2. 

Rada Miejska  w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” przyjęła protokół z obrad 

poprzedniej sesji. tj. 26 stycznia 2016r. 

 

Ad 3.a 

podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy 

Baborów zadań z zakresu  usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale 

funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 

2016.- projekt uchwały druk nr 120/16 stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

Kier. Ref. KGO Artur Czechowicz-  w nawiązaniu do zadanych pytań na Komisji Budżetu 

odpowiedział, że wg inwentaryzacji  na terenie Gminy znajduje się jeszcze 933 tony azbestu. 

W 2015r.  usunięto 54,95 t azbestu. Do VI naboru wniosku  w ub. roku zgłosiły się  23 osoby.  

 

Z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  brak chętnych  do 

dyskusji Przew. Krzysztof Tokarz poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 

 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących”  podjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XII-127/16 stanowi zał. 

nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 3 b 

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej 
własność Gminy Baborów – projekt uchwały druk nr 133/16 stanowi zał. nr 5 do protokołu.  
 

Z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  brak chętnych  do 

dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 

 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących”  podjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XII-128/16 stanowi zał. 

nr 7 do protokołu. 

 

Ad.3 c 

podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – projekt 
uchwały  druk nr 134/16 stanowi zał. nr 8 do protokołu.  
 
Wiceprzew. RM Anna Kobierska –Mróz- zapytała, z czego będą finansowane remonty 
świetlic, czy ze środków LGD i kiedy są przewidziane konkursy. Na jakim etapie jest Strategia  
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Burmistrz Gminy Elżbieta Kielska – przekazała, że Lokalne Strategie Rozwoju nie zostały 
jeszcze ocenione przez Urząd Marszałkowski. Nie wiadomo kiedy będą nabory i czy LGD 
będzie miało środki. Jeżeli LSR zostaną przyjęte,  to planowane są nabory na remonty 
świetlic, tereny rekreacyjne i sportowe. Na świetlice będzie można ubiegać się w ramach LGD  
i Urzędu Marszałkowskiego. 
 
Z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  brak chętnych  do 

dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 

 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących”  podjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XII-129/16 stanowi zał. 

nr 9 do protokołu.  

 

Ad. 3.d 

podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały 
druk nr 135/16 stanowi zał. nr 10 do protokołu. 
 
Z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  brak chętnych  do 

dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 

 

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących”  podjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XII-130/16 stanowi zał. 

nr 11 do protokołu.  

 

Ad. 3 e 

podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr II-3/14 z dnia  4 grudnia 2014r. w sprawie  

powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie – projekt 

druk nr 128/16 stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

Nie zgłoszono kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej, w związku z powyższym Przew. 

zawnioskował o przesunięcie uchwały na kolejną sesję.  

 

Radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem w/w wniosku. 

 

Ad.3 f 

Rada Miejska  jednogłośnie przyjęła plany pracy  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  i 

Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM na 2016r., które stanowią zał. nr 13, 14 

do protokołu. 
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Ad. 4 

Przew. RM zachęcił mieszkańców do korzystania z dyżurów Przew. RM 

 i Wiceprzewodniczącej  pełnione w UM, bo frekwencja na nich  jest mała,  a wielu 

mieszkańców chciałoby sprawy załatwiać na ulicy. 

Do Rady wpłynęło  sprawozdanie opisowe z wykonania zadań rzeczowych za 2015r. z OPS 

Baborów, które radni otrzymają do analizy przed kolejnym posiedzeniem komisji. 

Przekazał o uczestnictwie w I spotkaniu w Starostwie dot.  nierentownych  kursów PKS 

Głubczyce. 

Poinformował o skierowanym piśmie do Starostwa Powiatowego w Głubczycach  

o dofinansowanie w ramach partnerstwa publiczno-publicznego zadania „Budowa  

i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją  deszczową” i odczytał treść  

odmownej odpowiedzi Powiatu w tym temacie.  

Dalej poinformował o reprezentowaniu Rady na Turnieju Samorządowym organizowanym 

przez Starostwo Powiatowe. Gmina Baborów w podsumowaniu zajęła I miejsce. 

 

 

Ad.5 

Sprawozdanie w  pisemne  w formie skrótowej stanowi zał. nr 15 do protokołu.  

Burmistrz E.Kielska rozwijając  kolejne punkty w/w sprawozdania poinformowała, że : 

- brała udział w spotkaniu zorganizowanym przez Marszałka Woj. Opolskiego  gdzie mówiono 

o terminach, możliwościach korzystania ze środków dostępnych w najbliższym czasie. 

Wymieniła jakie zagadnienia  będą objęte możliwością finansowania.  

- uczestniczyła w pierwszym spotkaniu z  nowym Wojewodą Opolskim. Gminę Baborów 
czeka zmiana nazw niektórych ulic  jak ul. Świerczewskiego i 40-lecia PRL. Na kolejną sesję 
przygotowana zostanie informacja o procedurze zmiany nazw ulic. Zgodnie z wyrokiem sądu 
nie trzeba  zmiany ulicy konsultować ze społeczeństwem, ale dobrze byłoby takie konsultacje 
przeprowadzić i rada  podejmie uchwałę  o zmianie.  Materiały ze spotkania są dostępne, 
można się zapoznać.   
 
Kier. OPS – wtrąciła, że ul. 40-lecia PRL kiedyś była  ul. Czereśniową. 
 
Burmistrz Gminy kontynuując poinformowała, że; 
- brała udział w spotkaniu dot. gospodarki wodnej – na nim mówiono o możliwości ubiegania 
się o dotacje z Powiatu. Spółki Wodne są pod opieką  Powiatu. 
- podczas spotkania  w Białej zadeklarowała udział w projekcie  dot. unowocześnienia bazy 
komputerowej. Wkładem własnym Gminy jest wkład osobowy.  
- uczestniczyła w zebraniu w Tłustomostach w sprawie dożynek, gdzie omówiono główne 
zadania  i zmieniono termin na sobotę 3 września 2016r. 
- na spotkaniu z KS Cukrownik ustalono szczegóły dot. obchodów 70-lecia klubu, które będą 
na przełomie lipca i sierpnia. 
- wypowiedziała się nt. odmowy Powiatu w sprawie zawarcia porozumienia na 
dofinansowanie zadania „Budowa  i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie wraz  
z kanalizacją  deszczową” w ramach PROW 
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- odniosła się do spotkania w sprawie nierentownych kursów PKS Głubczyce i jego 
działalności. Wyraziła swoje niezadowolenie co do przebiegu spotkania i  sposobu 
odpowiedzi na skierowane pisemnie pytania przed pierwszym spotkaniem i  braku 
odpowiedzi. 
Wskazała, że w przypadku braku odpowiedzi  na pytania z 5 stycznia  br. złoży skargę na 
bezczynność Starosty do Rady Powiatu. 
- poinformowała o udziale w otwarciu pracowni endoskopii w szpitalu w Głubczycach. 
Podkreśliła, że szpital jest bardzo dobrze zarządzany, cały czas się rozwija , pozyskiwane są 
środki zewnętrzne, wykonywane remonty itd. 
- odpowiedziała, na pytanie zadane na komisji, że kapliczka w Dzielowie  nie jest wpisana do 
rejestru zabytków. Z funduszu sołeckiego i Gminy mogą być remontowane, finansowane 
tylko gminne obiekty wpisane do rejestru zabytków. Ta kapliczka jest własnością prywatną.  
- przekazała, że dzięki OSP Gmina otrzyma 11 ton żywności z Banku Żywności. Zwróciła się do 
OPS, by zajął się dystrybucją w/w żywności. Podziękowała pracownikom OPS za 
przygotowanie  dokumentacji. 
 
Kier. OPS Urszula Wasielak – podkreśliła, że jest to ogrom pracy. Kolejnym  zadaniem jest 
tzw.500+. Pomoc z Banku Żywności zostanie  rozdysponowana miedzy 388 osób. 
 
- Burmistrz Gminy  wyjaśniła zasady zatrudniania lekarzy specjalistów i świadczenia przez 
nich usług medycznych  w przychodni w Kietrzu. Gmina Kietrz w żaden sposób nie finansuje 
dodatkowej opieki. Wynika to z samej inicjatywy lekarzy i podpisanych przez nich 
kontraktów z NFZ. Gmina Kietrz jest większa i posiada więcej pacjentów.  
- przekazała, że w ramach doradztwa zawodowego nauczycieli ZSP w Baborowie  
prowadzonego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacyjnego w Opolu, nauczyciele 
korzystają obecnie z 10 doradców metodycznych.  
- poinformowała o otrzymaniu protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 
zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Baborów do zapoznania się i 
podpisania. W najbliższych dniach protokół zostanie podpisany i przekazany. Zawnioskowała 
o uwzględnienie w tematyce posiedzeń komisji gospodarki komunalnej, by radni mogli 
szerzej zapoznać się z  tym zagadnieniem, jeszcze przed zapoznaniem się z w/w protokołem.  
 
Przew. RM – stwierdził, że sprawa PKS została przedstawiona  bardzo szczegółowo i radni 
będą decydowali czy Gmina  będzie dotowała nierentowne przewozy. Zaproponował  
przygotowanie wszystkich materiałów  dot. PKS i przekazanie radnym na komisje w celu 
zapoznania się. By zapoznać się z obiema stronami należy zaprosić na Komisję Budżetu 
Prezesa PKS. 
  
Przew. KR – dodał, że na ile komisja zaplanowała kontrolę,  na  tyle się dowiedziała i ujęła  
w protokole.   
 
Burmistrz Gminy – wyjaśniła, że chodzi jej tylko by radni mieli większą wiedzę na w/w temat. 
Dodała, że jeżeli Powiat zdecyduje się na likwidację nierentownych  kursów a radni 
zdecydują o dotowaniu to powinno się dotować Gminną spółkę, która tych mieszkańców 
przewiezie.  
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Radny Tadeusz Kuśnierz – stwierdził, że  w jego odczuciu P. Burmistrz chce zniszczyć PKS, by 
swoim taborem wyjechać na ulice. Gdy będzie znana kwota dotacji dla PKS to radni się 
zastanowią. Stwierdził, że nie jest  przeciwnikiem pomocy.  Dalej stwierdził, że P.Burmistrz 
mówiła, że P.Starosta nie ma honoru, a P.Burmistrz na piśmie zapewniła mieszkańców o 
wykonaniu drogi przy bloku ul Wiejskiej a później powiedziała, że tej drogi nie zrobi. 
 
Burmistrz Gminy – stwierdziła, że ma nic do Spółki PKS Głubczyce. Niech Powiat i udziałowcy 
martwią się o tę spółkę. Za to Starosta dostaje miesięcznie 12 tys zł. wynagrodzenia a 
Wicestarosta  8 tys zł. Jej wynagrodzenie wynosi 7 tys zł. brutto i nie chce więcej, a pieniądze 
niech będą wykorzystane na wszystko, co jest związane z Gminą. Dalej dodała, że ZUK jest 
gminną spółką i o nią się martwi.  Jako radny podczas kontroli P.Kuśnierz nie wystąpił, by 
spółce udzielić ulgi w podatku i tym ją wspomóc.   
 
Przew.RM – zaznaczył, że zarobki osób funkcyjnych są na stronach BIP i szczegółowo można 
się z nimi zapoznać.  
 
Wicestarosta Anita Juchno- odniosła się do wypowiedzi P. Burmistrz przedstawionej  
w sprawozdaniu w zakresie  przebiegu spotkań dot. PKS i  braku wsparcia publiczno-
publicznego dla Gminy Baborów przez Powiat.  
Dalej dodała, że zaproponowano Gminie  dofinansowanie nierentownych kursów  kwotą 15-
20 tys zł. rocznie. Odniosła się do  działalności Spółki i zapewniła o udziale w konsultacjach-
zebraniach w sołectwach, które mają być organizowane  przez P.Burmistrz w kwestii 
przewozów PKS. 
 
Radny J.Ronczka – wskazał, że  na Komisji Rewizyjnej pytał P.Burmistrz czy zwolniła z podatku 
drogowego od autobusów ZUK, w odpowiedzi usłyszał, że nikt się o to nie zwrócił.  
Dalej odniósł do dojazdów młodzieży do szkół średnich, współpracy Gminy i Starostwa oraz 
nawiązał do zawodów Powiatowych OSP.  
 
Burmistrz Gminy – podkreśliła, że Burmistrz i Rada są po to by bronić interesów 
mieszkańców Gminy Baborów a nie interesów innych samorządów.  
 
Radna Powiatu Irena Sapa – wskazała, że zawody były powiatowe, z uwagi na to, że  OSP  
i PPSP działają na terenie całego Powiatu stąd nazwa powiatowe.  Zarząd tej straży nie ma 
nic wspólnego z Zarządem Powiatu. Wskazała, że nierentowne przewozy dot. miejscowości 
Dziećmarów, Czerwonków i Księże Pole. 
Dalej wyjaśniła, że niska ściągalność składek w ramach Spółki Wodnej w Gminie Baborów 
uniemożliwia występowanie z wnioskiem i otrzymanie dotacji od Powiatu na konserwacje 
rowów melioracyjnych. 
 
Prezes ZUK Tomasz Krupa – odniósł się do transportu publicznego mającego funkcjonować 
od 2017r. i zależności miedzy Gminami w tym zakresie. Podkreślił, że ZUK  nigdy nie 
zamierzał wchodzić i zabierać kursów PKS-owi ani wzajemnie konkurować. Wskazał, na 
niektóre przejazdy, które są nieprzemyślane  i  być może stąd nierentowne. Prowadzone są 
konsultacje, uzgodnienia z sołtysami nt. siatki przewozów  organizowanych  przez PKS i  ZUK 
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na terenie Gminy Baborów, by za pośrednictwem  tych dwóch spółek  mieszkańcy mogli 
łączyć połączenia dojeżdżać do wyznaczonego celu.  
Dalej nawiązał do spotkania w którym uczestniczył i formy jego przebiegu potwierdzając 
wypowiedź P. Burmistrz oraz do szkolenia w Opolu dot. transportu publicznego.  
 
Wicestarosta Powiatu – wskazała, że  są dwie sprawy, które należy rozgraniczyć tj. 
nierentownych przewozów i sytuacji w bieżącym roku i transportu publicznego od 2017r. 
Podkreśliła, że P.Prezes ZUK Baborów nie był zaproszony  na spotkanie tylko burmistrzowie i 
wójt. Przyjdzie czas, kiedy będą prowadzone rozmowy o transporcie publicznym.  
 
Radny M.Kostyk – zrozumiał podobnie jak radny Kuśnierz, że Spółka ZUK jest tą, która 
powinna  zająć miejsce PKS-u a Starosta chce środki na nierentowne kursy. Odniósł się do 
wypowiedzi P. Burmistrz odnośnie PKS i Powiatu stwierdzając przedstawioną formę jako nie 
do przyjęcia.  
 
Radna A.Rydzik- stwierdziła, że nie można powiedzieć, że przewozy  z Czerwonkowa są 
nierentowne. Młodzież dojeżdża do szkół idąc z Czerwonkowa do Suchej Psiny i jedzie  do 
Głubczyc, bo czas dojazdu jest dużo krótszy niż przejazd przez Dziećmarów  itd.  
 
Radna Powiatu I.Sapa- dodała, że wydłużono trasy  by zwiększyć liczbę pasażerów  
 
Burmistrz Gminy – poinformowała, że radni nie zrozumieli jej wypowiedzi, przez które 
chciała pokazać niechęć Powiatu na współpracę np. na zawarcie porozumienia by został 
wykonany remont skrzyżowania przy ul. Krakowskiej. Poparła wypowiedz radnej Rydzik. 
 
Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę  
 
Po wznowieniu obrad realizowano dalszą część porządku obrad. 
 
Ad 6. 
Przew. RM – zgłosił,  że na ul. Opawskiej za mostem jest w chodniku niebezpieczna wyrwa i 
wymaga zabezpieczenia 
-zwrócił się o uwzględnienie remontu chodników przy ul. Opawskiej, którymi chodzą dzieci, 
rodzice do szkoły i przedszkola. Jeżeli nie remont to przynajmniej przełożenie chodników, 
wyrównanie ich.  
- wskazał, że na  drodze Raków-Tłustomosty rozchodzi się oś jezdni i należy jakoś temu 
zapobiec, by nie doszło do dewastacji tej drogi.  
 
Radny J.Ronczka – zgłosił, ze na drodze z Rakowa przy wjeździe do Dzielowa na zakręcie  jest 
wyrwa w drodze i wysypanie kamieniem częściowo rozwiązałoby problem. 
 
Ptrzew.RM – dodał, że również na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Świerczewskiego 
pojawiła się niebezpieczna wyrwa, a droga jest w dużym stopniu użytkowana. 
 
Radna Monika Kostrzewa – wskazała, że droga przy kombinacie  do Tlustomostów  wymaga 
naprawy, bo jest bardzo zniszczona i  nie ma już poboczy. 
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Radna G.Mordel – zapytała o kanalizację burzową na ul. Powstańców. Mieszkańcy pytają czy 
odcinek za zakładem kamieniarskim  przy remoncie drogi będzie wykonany. 
 
Radna Powiatu I.Sapa -   zapewniła, że przy remoncie ul. Powstańców będzie  wykonana 
kanalizacja burzowa 
Wicestarosta A.Juchno – poinformowała, że po przeglądzie na wiosnę ubytki zostaną 
uzupełnione paczerami i na gorąco. Zgłoszone uwagi zostaną przekazane i przeanalizowane. 
 
Burmistrz Gminy – przekazała zgłoszenie mieszkanki ul. Raciborskiej dot. remontu ul. 
Raciborskiej i braku skrajni. Ogólnie mieszkańcy Gminy Baborów pytają o remonty dróg 
powiatowych.  
Zaprzeczyła, że odbędą się zebrania w sołectwach w sprawie przewozów PKS. Gmina 
oczekuje na informację ze Starostwa na skierowane pytania dot. planów od 2017r. by 
przewozy nie kolidowały ze sobą. Prezes ZUK obecnie przeprowadza konsultacje  
z sołtysami i radnymi na temat przejazdów.  
 
Radna A.Rydzik – zaproponowała  zaproszenie Prezesa PKS na jedną  z komisji.  
 
Przew. RM –zapytał, czy wiadomo na tym etapie jaki jest całkowity koszt przebudowy ul. 
Wiejskiej  
 
Burmistrz Gminy -  odpowiedziała, że w tej chwili nie potrafi  podać całkowitego kosztu.  
 
Kier. KGO UM – A.Czechowicz – wskazał, że na ul. Krakowskiej przy ulewach  jest niedrożna 
kanalizacja burzowa i stoi tam woda przy przedszkolu.  
 
Radna W.Wójtowicz-Bunczek –  poprosiła  o spowodowanie, by ul. Wąska od byłej cukrowni 
do parku została posprzątana. Szanuje  pracę ogrodników, ale  należy po sobie sprzątać.   
 
Przew. RM – poparł wypowiedź radnej. Ogólnie ta ulica jest zapuszczona,  na poboczu są  
papierki inne śmieci. 
 
Radny M.Kostyk -  nawiązał do ul. Krakowskiej i zgłosił potrzebę remontu wejścia do 
przedszkola przy tej ulicy tj. przełożenia chodnika, bądź innego rozwiązania.   
 
Wicestarosta A.Juchno – odpowiadając na powyższe stwierdziła, że Powiat posiada na stanie 
350 km dróg. Dodała, że został ogłoszony przetarg na remont ul. Powstańców i realizację 
będzie w tym roku. Wspomniała o planowanym remoncie drogi Sucha Psina –Czerwonków- 
Kietrz, który będzie podzielony na dwa etapy. I etap będzie dotyczył remontu odcinka Księże-
Pole – Kietrz i na te część został złożony wniosek.  Dodała, że Starostwo jest otwarte na 
rozmowy w kwestii przewozów, partnerstwa i Prezes PKS może przyjechać na spotkanie  
i wyjaśnić wszelkie sprawy związane z PKS. 
 
Prezes ZUK – dodał, że w związku z remontem ul. Powstańców zwrócił się z prośbą  o 
współpracę,  bo ta droga  jest najgorszą co do organizacji ruchu. 
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Uzupełnił informację nt. problemów z procesów wdrażania nowego systemu gospodarki 
odpadami-  informacja  stanowi zał. nr 16 do protokołu.  
 
Sołtys Dziećmarowa – Józef Śrutwa – złożył podziękowania P.A.Czechwicz, P.Kulikowskiemu 
za pomoc w zakupie i montażu sprzętu muzycznego do świetlicy w Dziećmarowie. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przew. RM o godz. 19:30 zamknął obrady XII 
sesji RM. 
 
Protokołowała: 
Insp.M.Woźniak  
 
 
 
 
 
 

 

 


