
Protokół nr V/07
z sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej w dniu 26 lutego 2007r 

w sali konferencyjnej UW w Baborowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 1400  otworzył sesje i 
po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie  z listą obecności  aktualnie w 
posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi 100% ustawowego składu Rady.

Listy obecności uczestników Sesji stanowią odpowiednio zał. nr 1,2 i3 do niniejszego 
protokołu.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad i poprosił o wyrażenie stanowiska 
na jego temat.

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – zawnioskował o wprowadzenie pkt 3 h o treści 
„Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia Burmistrza Gminy do prowadzenia działań 
mających na celu przejęcie niektórych nieruchomości Cukrowni Baborów”

W/w propozycja została przyjęta jednogłośnie.

W związku z powyższym porządek sesji był następujący:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
3. Podjecie uchwał dot.:

a)  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów 
b) nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Baborowie
c) uchwalenia  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 

Baborów
d) zamiaru likwidacji Publicznych Przedszkoli
e) przystąpienia Gminy Baborów do Polskiego Projektu 400 Miast
f) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z 

organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie
g) uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
h) upoważnienia Burmistrza Gminy Baborów do prowadzenia działań mających 

na celu przejecie niektórych  nieruchomości Cukrowni „Baborów”
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

miedzysesyjnym
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 

miedzysesyjnym , a w szczególności z wykonania uchwał.
7. Zapytania, wolne wnioski

Ad 2.  
Rada Miejska 14 głosami „za” , 0 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym 
opowiedziała się za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji tj. 25 stycznia 2007r.
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W obradach uczestniczył radny Powiatu P.Mieczysław Bedryj, który jest członkiem Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu.
Radni zgłosili swoje uwagi i potrzeby związane z remontami dróg powiatowych na terenie 
Gminy Baborów , a radny zobowiązał się do przekazania ich na posiedzeniu w/w Komisji jak 
również osobom odpowiedzialnym za stan dróg.
W związku z zainteresowaniem  radnych Rady Miejskiej Baborowa  tematyką posiedzeń 
Komisji Rady Powiatu ustalono, że zostanie przesłany plan pracy w/w komisji do biura rady.

Prezes ZUK Baborów Ewa Kroczak  zaoferowała usługi swego zakładu pod kontem remontu 
pojedynczych dziur w drogach.

Ad 3.
a) podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmiany do budżetu Gminy Baborów na 

2007r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Porządku Publicznego poinformowała o pozytywnej 
opinii Komisji nt. w/w projektu uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w  projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za” przy  

0 głosach ”przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących „ podjęła uchwałę nr V-21/07 w sprawie 
„Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007r.” – stanowi ona zał. nr 4 do 
niniejszego protokołu.

Ad 3
b) podjecie uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu

Sekretarz Gminy Wiesław Kozyra omówił zapisy ustawy o finansach publicznych , które 
obligują do obowiązkowego nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu .

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w  projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” przy  

0 głosach ”przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących „ podjęła uchwałę nr V-22/07 w sprawie 
„nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu.” – stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
c) podjecie uchwały w sprawie  uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Baborów

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  poinformował o pozytywnej 
opinii Komisji nt.  projektu uchwały.

Przewodniczący RM zapoznał z  wymaganą opinią Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która 
stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” przy 0 
głosach „przeciw” oraz 0 głosach „wstrzymujących „ podjęła uchwałę  nr V-23/07 w 
sprawie „ Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Baborów_ - która stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
d) podjecie uchwały w sprawie  zamiaru likwidacji Publicznych Przedszkoli.

Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała o pozytywnej opinii członków w/w komisji 
nt. projektu uchwały.

Radny Krystian Dolipski – zgłosił wniosek o wykreślenie z § 1 pkt 1 projektu uchwały słów: 
„Przedszkole Nr 1 w Baborowie oraz Przedszkole nr 2 w Baborowie” , natomiast pkt 2 
otrzymał by brzmienie:” Pomieszczenia  i wyposażenie placówek zostałyby wykorzystane do 
utworzenia  Zespołu Przedszkoli Wiejskich w Baborowie z oddziałami zamiejscowymi w 
Rakowie, Suchej Psinie, Sułkowie i Tłustomostach”.
Uzasadnił to tym, że nie należy likwidować czegoś co funkcjonuje dobrze i prawidłowo, 
prócz tego administracja pięcioma  budynkami przez jednego dyrektora jest  stanowi zbyt 
duży zakres obowiązków.

Burmistrz Gminy  zawnioskował o pozostawienie projektu uchwały w proponowanym stanie, 
przyjętym przez Komisję Oświaty.

Przewodniczący RM podkreślił, że podejmowana jest uchwała o zamiarze likwidacji 
przedszkoli  i do czasu podjęcia ostatecznej decyzji można dopracować szczegóły dot. 
wewnętrznych spraw związanych z funkcjonowaniem przedszkoli, ilością etatów itp.

Przew. W.Kacprzak poddał pod głosowanie wniosek radnego K.Dolipskiego
1/ Za wnioskiem opowiedziało się 2 radnych , przeciw 9, wstrzymał się 1.

W związku z powyższym poddał pod głosowanie w/w  uchwałę .
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 15 radnych – 11 głosami „za”, przy 2 
głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-24/07 w sprawie 
„zamiaru likwidacji Publicznych Przedszkoli” – stanowi ona zał. nr 8 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3.
e) podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Baborów do Polskiego Projektu 400 
Miast

Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały, a tym samym Polski Projekt 400 Miast, którego 
został gminnym koordynatorem.
Jest to jeden z największych programów profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych w 
Europie . Aktualna edycja jest drugą z kolei i podobnie jak pierwsza jest finansowana ze 
środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu  Profilaktyki Chorób 
Sercowo-Naczyniowych  . Całość proponowanych działań kierowana jest do  małych gmin 
liczących do 8 tysięcy mieszkańców. Pogram ma na celu :  badania dzieci w wieku lat 11, 
badania ich rodziców, zajęcia edukacyjne dla chorych, badania i zajęcia edukacyjne dla kobiet 
w ciąży narażonych na czynne oraz bierne palenie tytoniu, budowę infrastruktury dla 
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proporcji zdrowia. Wszystkie działania , w których uczestniczyć będą mieszkańcy gminy są 
całkowicie bezpłatne.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-25/07 w sprawie” 
przystąpienia Gminy Baborów do Polskiego Projektu 400 Miast”.- stanowi ona zał. nr 9 do 
niniejszego protokołu.

Ad 3
f) podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy 
Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.

Zmiana uchwały polega na rozszerzeniu rozdziału 4 dotychczas obowiązującej uchwały  dot. 
sfery zadań publicznych realizowanych we współpracy  z organizacjami pozarządowymi. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały .
 W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-26/07 zmieniającą 
uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na jej terenie „ - stanowi ona zał. nr 10 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3 
g)podjecie uchwały w sprawie  uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego 

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały .
 W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-27/07 w sprawie 
„uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  - stanowi ona zał. nr 11 do 
niniejszego protokołu.

Ad 3
h) podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Baborów do prowadzenia 
działań mających  na celu przejecie niektórych  nieruchomości Cukrowni „Baborów”
  

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały .
 W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 
głosach  „przeciw”  i  2  głosach  „wstrzymujących”  podjęła  uchwałę  nr  V-28/07 w sprawie 
„sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Baborów do prowadzenia działań mających  na 
celu przejecie niektórych  nieruchomości Cukrowni „Baborów”
  - stanowi ona zał. nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Franciszek Wierzbicki przedstawił plan pracy przyjęty 
przez członków Komisji na 2007r.
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Rada   jednogłośnie  przyjęła   do  realizacji  w/w  plan  pracy.  Stanowi  on  zał.  nr  13  do 
niniejszego protokołu.

Ad 5.
Przewodniczący RM poinformował Rade o  działaniach podętych  w okresie 
miedzysesyjnym.

Ad 6.

Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie  o podejmowanych działaniach w okresie 
miedzysesyjnym.
Zaapelował do radnych, aby brali udział w głosowaniu , bo po to  są radnymi, aby wyrażać 
opinie w takiej formie.

Radny B.Kanas – zaproponował,  aby w porządku każdej sesji na wystąpienia gości 
zaproszonych były na początku każdej sesji.

Wiceprzewodniczący RM – stwierdził, że na Komisji Rolnictwa  poruszany był temat 
gospodarki odpadami  stałymi i ciekłymi. W trakcie dyskusji wyniknęły rozbieżności  np. w 
Dzielowie co do ilości podpisanych umów na wywóz nieczystości. Z przedstawionej 
informacji przez P.Prezes wynikało, że 40-50% rodzin nie ma podpisanych umów.

Prezes ZUK poinformował, że dokonano aktualizacji podpisanych umów w poszczególnych 
miejscowościach i wynika z niej, że 30 %   gospodarstw ma niepodpisane umowy. 

Wiceprzewodniczący RM zapytał co ZUK zamierza zrobić, aby ilość podpisanych umów była 
większa. Na Komisji był również temat podłączeń mieszkańców do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej . Czy poczyniono jakieś kroki, aby wyegzekwować podłączenie się tych 
mieszkańców, którzy mają taką możliwość.

Prezes ZUK – stwierdziła, ze ZUK nie ma możliwości prawnych, aby cokolwiek zrobić, 
wyegzekwować od mieszkańców

Burmistrz Gminy -  stwierdził, że w związku z podjęciem na dzisiejszej sesji uchwały w 
sprawie uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów 
za pośrednictwem inkasenta w ZUK w okresie 2 miesięcy zostaną gospodarstwom nie 
mającym podpisanej umowy przekazane stosowne pisma informujące o obowiązku 
podpisania umowy. Pismo podobnej treści zostanie również wystosowane do tych, którzy  nie 
są podłączeniu do kanalizacji sanitarnej. Po tym terminie  zostanie wszczęta procedura 
administracyjna.

Przew. RM – dodał, że w piśmie powinna znaleźć się konsekwencja  niepodpisania umowy tj. 
czym grozi jej niepodpisanie.

Burmistrz Gminy – stwierdził, że jego zdaniem  nie powinna.

Radny B.Kanas – uzupełnił, że w piśmie powinna być rzetelna informacja na temat sankcji 
itd.
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Burmistrz Gminy – zaproponował zamieszczenie artykułu w Echu Baborowa oraz 
zamieszczenie  szczegółowej informacji na stronie internetowej Gminy Baborów.

Radny Mieczysław Hończak – stwierdził, że strona internetowa  jest  słaba, mało czytelna i 
trudno na niej cokolwiek znaleźć. Nie ma aktualizacji Rady Miejskiej, oferty inwestycyjnej.

Radny Cezary Wanat – zapytał, czy Burmistrz rozeznał sprawę podłączenia szkoły i  części 
mieszkańców Tłustomost do istniejącej  kanalizacji sanitarnej  Kombinatu Rolnego Kietrz.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że z uwagi na dużą ilość spraw  w ostatnim czasie zabrakło 
czasu aby te sprawę rozeznać.

Radny G.Linczewski – zwrócił się o interwencje w sprawie składowanej kiszonki  niedaleko 
kościoła

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że nada bieg sprawie, kiedy ta kiszonka zostanie 
skarmiona, by rolnik  mógł ją do końca wykorzystać.

Pan Władysław Paczkowski – stwierdził, żę  Pan Kanas powinien przeprowadzić wywiad z 
P.Sebzdą z Sudzuckru i  wtedy będzie wszystko wiadomo.

Burmistrz Gminy – zaapelował do radnych , aby nie zniszczyli tego co próbuje zrobić i 
indywidualnie nie załatwiali tego typu spraw. 

Pan Krzysztof Szczudło- zapytał czy uchwała Rady Miejskiej z 2005r. dot. podatku od 
środków transportowych jest aktualna, bo jeżeli tak to w tym roku rada również zwolniła 
autobusy, pomimo, że przewoźnik nie jest z terenu Gminy. Poza tym nie zwalnia się 
autobusów a podmiot świadczący te usługi. Ta uchwał jest bublem. Kolejnym bublem jest 
zatoczka autobusowa na ul. Opawskiej, gdzie nie mogą wjechać autobusy. Zostały 
wydatkowane środki i zrobiono  bubel i teraz znowu trzeba przeznaczyć środki na jej 
przebudowę.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, zatoczka autobusowa miała zapewnić bezpieczeństwo 
wysiadającym dzieciom i młodzieży i takie zadanie spełniła. W pierwotnej wersji inwestycja 
miała kosztować dwukrotnie więcej, wynegocjowano kwotę o wiele niższą .

Na zakończenie Przewodniczący RM wręczył dyplomy przedstawicielom  sołectw za udział 
w Turnieju Sołectw.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RM zamknął V sesję RM.

Protokółowała: M.Woźniak
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