
 
Protokół nr XX/2016 

z sesji Rady Miejskiej w Baborowie odbytej w dniu 28 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Baborowie 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarz o godz.16:30 otworzył XX Sesję Rady Miejskiej  
w Baborowie. Przywitał wszystkich obecnych na sesji.  
 
Obecność na sesji została potwierdzona  na listach obecności, które stanowią zał. nr 1 i2 do 

protokołu. 

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

a) wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 201/16; 
b) uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2017r.- projekt uchwały druk nr 200/16; 
c) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 206/16; 
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 207/16;  
e) zmiany uchwały Nr  XVI-171/16 RM w Baborowie z dnia 6 września 2016r.  w sprawie 

wyznaczenia inkasentów łącznego  zobowiązania pieniężnego, podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich  
wynagrodzenia- projekt uchwały druk nr 221/16; 

f) ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne- projekt 
uchwały druk nr 222/16; 

g) uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2017r.- projekt uchwały druk 208/16; 

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- projekt 
uchwały druk nr 205/16; 

i) uchylenia  uchwały nr VII-71/19 Rady Miejskiej w Baborowie  z dnia 24.06.2015r.  
w sprawie wyrażenia zgody na   nieodpłatne  nabycie  nieruchomości od Polskich Kolei 
Państwowych S.A.- projekt uchwały druk nr 210/16; 

j) wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów  
 ( dz. nr 418/1 w Rakowie)- projekt uchwały druk nr 211/16; 

k) wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów   
( dz. nr 418/4 w Rakowie)- projekt uchwały druk nr 212/16; 

l) wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów  
 ( dz. nr 418/5 w Rakowie)- projekt uchwały druk nr 213/16; 

m) wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów   
( dz. nr 418/3 w Rakowie)- projekt uchwały druk nr 214/16; 

n) zmiany uchwały Nr V-48/11 z dnia 17.02.2011 w sprawie    utworzenia samorządowej 
instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie- projekt uchwały druk nr 
215/16; 

o) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014 2020- projekt uchwały druk nr 216/16; 

p) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020- projekt uchwały druk nr 217/16; 



q) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”- 
projekt uchwały druk nr 218/16; 

r) określenia szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania 
odpadów  komunalnych  od właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania  tych 
odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości  opłatę za 
gospodarowanie  odpadami komunalnymi- projekt uchwały druk nr  219/16; 

s) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Baborów za usługi  w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych- projekt druk nr 220/16. 

t) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie – 
projekt druk nr 209/16. 

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.  
 
Ad.2 
Rada Miejska przy głosujących 13 radnych- 13 głosami „za” przyjęła protokół z obrad poprzedniej 
sesji tj. 28 listopada  2016r.  
 
W dalszej części Kierownik OPS Urszula Wasielak udzieliła odpowiedzi na pytania zadane na 
Komisji w sprawie wliczania do ogólnych dochodów zasiłku  na dzieci 500+ 
 
W podsumowaniu Radna W.Wójtowicz-Bunczek  zwróciła się o wystąpienie z pismem do 
właściwych organów o wliczanie kwoty 500 zł do dochodów . 
 
 
Ad. 3  
a)podjęcie uchwały w sprawie  wieloletniej  prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 
201/16 – zał. nr 3  do protokołu 
b)podjęcie uchwały w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Baborów  na 2017r.- projekt uchwały 
druk nr 200/16 – zał. nr   4 do protokołu 

 
 
Przewodniczący RM Krzysztof Tokarz zapoznał z treścią następujących uchwał RIO :  
-Uchwałą nr 567/2016  z dnia 29 listopada 2016r. Składu Orzekającego  Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie  uchwały o wieloletniej prognozie 
finansowej  – która stanowi zał. nr 5 do protokołu; 
-Uchwałą nr 608/2016 z dnia 29 listopada 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017r.- 
która stanowi zał. nr 6 do protokołu; 
- Uchwałą nr 609/2016 z dnia 29 listopada 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie 
uchwały budżetowej- która stanowi zał. nr 7 do protokołu.; 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 
 
Wiceprzew. RM Anna Kobierska-Mróz –w związku z nieobecnością na posiedzeniu Komisji  
zapytała o planowany do zaciągnięcia kredyt  w 2017. 



Stwierdziła, że w projekcie budżetu finansowanie remontu świetlicy w Babicach planowane jest 
ze środków własnych, czy Gmina zamierza ubiegać się o środki zewnętrzne np. z PROW. Dalej 
zapytała o koncepcję co do  spłaty kredytu, bo na finansowanie inwestycji zaplanowano wysokie 
kwoty finansowania ze środków własnych np. remont ul. Wiejskiej, ul. Wodnej  
i remont świetlicy w Babicach to ok. 2 mln zł.  
 
Burmistrz Gminy Elżbieta Kielska – zwróciła uwagę, że jeżeli ktoś był nieobecny na posiedzeniu 
Komisji, na której była możliwość dyskusji na temat budżetu, to właściwym byłoby zapoznanie się 
z tym , co było na posiedzeniu, bo to o co pyta radna  było omawiane. 
Dalej wskazała, że odnośnie remontu świetlicy w Babicach  Gmina złożyła wniosek  do LGD 
i jest na liście zatwierdzonej do działań do finasowania w ramach PROW. Dofinansowanie  jest w 
wysokości 63,63 %. Omówiła sposób finansowania remontu np. Ratusza i innych inwestycji, 
poprzez  możliwość składania częściowych  wniosków o płatność i uzyskiwanie zwrotu środków.  
 
Skarbnik Gminy – uzupełniając, poinformowała, że z uwagi na odrębną klasyfikację budżetową w 
zakresie kredytów zaciąganych na realizacje zadań z udziałem środków unijnych oraz na 
zaciąganie kredytu na realizacje pozostałych zadań na zał. nr 3 o Przychodach zostały pokazane 
zadania realizowane z udziałem środków unijnych. Wykazane kwoty obejmują  część unijną i 
część własną. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowanych w całości ze środków własnych oraz 
zapłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągany będzie kredyt na rynku krajowym. Zadania 
w całości płacone z środków gminnych bądź krajowych są finansowane zwykłym kredytem 
komercyjnym.  
 
Wiceprzew. RM – zapytała o spłatę kredytu   komercyjnego  w przypadku otrzymania 
dofinansowania na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Dziećmarowie. 
 
Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że Gmina złożyła wniosek na budowę sieci sanitarnej  
w Dziećmarowie wraz z ekologiczną  oczyszczalnią ścieków i wymianą wodociągu. W wieloletniej 
prognozie finansowej zadanie jest zaplanowane na rok 2019 i 2020 czyli nie na przyszły rok.  
Gmina  jest na zatwierdzonej liście z wysoką punktacją. Oficjalne wyniki będą w marcu.  
 
Skarbnik Gminy – dodała, że kredyty z udziałem środków unijnych w części refundowanej dotacją 
unijną będzie Gmina spłacać w momencie otrzymania tejże refundacji. Natomiast część własna 
zaciągnięta na realizację zadania  z udziałem środków unijnych została rozłożona na dłuższy okres 
czasowy. Wszystkie spłaty tych  zadań zostały  rozłożone aż do roku 2032.  Rozłożono w taki 
sposób by spłaty roczne nie były zbyt wysokie z uwagi na to, że również w latach następnych 
Gmina planuje realizować kolejne inwestycje, na które Gmina planuje zaciągać  kredyty. Jeżeli 
okaże się że w wyniku rozstrzygnięć przetargów kwoty na realizacje zadań się zmniejszą, to 
automatycznie zmniejsza się wartości kredytów  i może ulec skróceniu okres spłaty kredytów.  
 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotowe   
uchwały.  
Rada przy 14 głosujących radnych , 10 głosami za, 0 głosów przeciw i 4 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-198/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi zał. nr 8 do 
protokołu. 
Rada przy 14 głosujących radnych , 10 głosami za, 0 głosów przeciw i 4 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-199/16 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2017r., która 
stanowi zał. nr 9 do protokołu.  
 
Ad.3 
c)podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów-  projekt 
uchwały druk nr 206/16- zał. nr 10 do protokołu. 
 



Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu  
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 
 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę.  
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 14 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-200/16 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów, która 
stanowi zał. nr 11 do protokołu. 
 
Ad.3 
d)podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 
207/16- zał. nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 
 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 14 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-201/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi zał. 
nr 13 do protokołu. 
 
Ad.3 
e)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XVI-171/16 RM w Baborowie  
z dnia 6 września 2016r.  w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego  zobowiązania 
pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich 
wynagrodzenia- projekt uchwały druk nr 221/16 – zał. nr 14 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 
 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 14 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-202/16 w sprawie  zmiany uchwały Nr  XVI-171/16 RM w Baborowie z dnia 6 
września 2016r.  w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego  zobowiązania pieniężnego, 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia, 
która stanowi zał. nr 15 do protokołu. 
 
Ad.3 
f)ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne- projekt uchwały 
druk nr 222/16- zał. nr 16 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu  
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 
 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 



Rada przy 14 głosujących radnych , 11 głosami za, 2 głosami przeciw i 1 wstrzymującym przyjęła  
uchwałę nr XX-203/16 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne, która stanowi zał. nr 17 do protokołu. 
 
Ad.3 
g)uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2017r.- projekt uchwały druk 208/16- zał. nr 18 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 
 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 14 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-204/16 w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. która stanowi zał. nr 19 do protokołu. 
 
Ad.3 
h)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- projekt uchwały druk 
nr 205a/16- projekt druk nr 20 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu  
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 
 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 12 głosami za, 0 głosów przeciw i 2 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-205/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie 
bonifikaty- która stanowi zał. nr 21 do protokołu.  
 
 
Ad.3 
i)uchylenia  uchwały nr VII-71/19 Rady Miejskiej w Baborowie  z dnia 24.06.2015r.  
w sprawie wyrażenia zgody na   nieodpłatne  nabycie  nieruchomości od Polskich Kolei 
Państwowych S.A.- projekt uchwały druk nr 210/16 – zał. nr 22 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu  
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 
 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 14 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-206/16 w sprawie uchylenia  uchwały nr VII-71/19 Rady Miejskiej  
w Baborowie  z dnia 24.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na   nieodpłatne  nabycie  
nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A. - która stanowi zał. nr 23 do protokołu.  
 
Ad.3 
j)wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów  
 ( dz. nr 418/1 w Rakowie)- projekt uchwały druk nr 211/16 – zał.24 do protokołu 
 



Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 
 
- Radny Mariusz Kostyk zapytał, czy rów tzw. Młynówka nie jest potrzebny 
- Burmistrz Gminy poinformowała, że nie zaproponowałaby Radzie uchwały, gdyby nie była 
pewna, że jest wszystko w porządku. Dodała, że  fizycznie cieku nie  ma od bardzo dawna. 
Widoczny jest tylko na mapie.   
- Kierownik Artur Czechowicz wyjaśnił sposób zbycia poszczególnych działek.  
 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dalszej dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 13 głosami za, 0 głosów przeciw i 1 wstrzymującym przyjęła  
uchwałę nr XX-207/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Baborów  ( dz. nr 418/1 w Rakowie) - która stanowi zał. nr 25 do protokołu.  
 
Ad.3 
k)wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów   
( dz. nr 418/4 w Rakowie)- projekt uchwały druk nr 212/16 – zał.26 do protokołu 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 

 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dalszej dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 13 głosami za, 0 głosów przeciw i 1 wstrzymującym przyjęła  
uchwałę nr XX-208/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Baborów  ( dz. nr 418/4 w Rakowie) - która stanowi zał. nr 27 do protokołu. 
 
Ad.3 
l)wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów   
( dz. nr 418/5 w Rakowie)- projekt uchwały druk nr 213/16 zał. nr 28 do protokołu 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu  
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 

 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 13 głosami za, 0 głosów przeciw i 1 wstrzymującym przyjęła  
uchwałę nr XX-209/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Baborów  ( dz. nr 418/5 w Rakowie) - która stanowi zał. nr 29 do protokołu. 
 
Ad. 3 
m)wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów  
 ( dz. nr 418/3 w Rakowie)- projekt uchwały druk nr 214/16 – zał. nr 30 do protokołu 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 

 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 



 
Rada przy 14 głosujących radnych, 13 głosami za, 0 głosów przeciw i 1 wstrzymującym przyjęła  
uchwałę nr XX-210/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Baborów  ( dz. nr 418/3 w Rakowie) - która stanowi zał. nr 31 do protokołu. 
 
Ad.3 
n)zmiany uchwały Nr V-48/11 z dnia 17.02.2011 w sprawie    utworzenia samorządowej instytucji 
kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie- projekt uchwały druk nr 215/16 – zał. nr 32 
do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 

 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 13 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-211/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V-48/11 z dnia 17.02.2011 
w sprawie    utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury  
w Baborowie- projekt uchwały druk nr 215/16  - która stanowi zał. nr 33 do protokołu. 
 
Ad.3 
o)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania” na lata 2014 2020- projekt uchwały druk nr 216/16 – zał. nr 34 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 

 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 9 głosami za, 0 głosów przeciw i 5 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-212/16 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 2020 - która 
stanowi zał. nr 35 do protokołu. 
 
Ad.3 
p)określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020- projekt 
uchwały druk nr 217/16 – zał. nr 36 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 



 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 9 głosami za, 0 głosów przeciw i 5 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-213/16 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 2020 - która 
stanowi zał. nr 37 do protokołu. 
 
Ad.3 
q)uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”- projekt 
uchwały druk nr 218/16- zał. nr 38 do protokołu.  

 
 Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk 
przedstawił pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 

 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 14 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-214/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Baborów”- projekt uchwały druk nr 218/16 - która stanowi zał. nr 
39 do protokołu.   
 
Ad.3 
r)określenia szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania 
odpadów  komunalnych  od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów  w 
zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości  opłatę za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi- projekt uchwały druk nr  219/16 zał. nr 40 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 

 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 14 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-215/16 w sprawie określenia szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie  odbierania odpadów  komunalnych  od właścicieli  nieruchomości  i 
zagospodarowania  tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości  
opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi - projekt uchwały druk nr 218/16 - która 
stanowi zał. nr 41 do protokołu.   
 
Ad.3 
s) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Baborów za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- projekt druk nr 220/16 – zał. nr 
42 do protokołu. 
 



Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego  RM Mariusz Kostyk przedstawił 
pozytywną opinię  nt. w/w uchwał wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. 

 
Przew. RM  z uwagi na brak chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie w/w   uchwałę. 
 
Rada przy 14 głosujących radnych , 14 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-216/16 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi  w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, która stanowi zał. nr 43 do protokołu. 
 
Ad.3 
t)podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Baborowie – projekt uchwały druk nr 209/16- zał. nr  44 do protokołu. 
 
Przew. Komisji Rewizyjnej Jarosław Ronczka zapoznał obecnych z działaniami podjętymi przez 
Komisję w sprawie skargi złożonej przez P.Krzysztofa Strażnik na Dyr. Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego. 
W dalszej części Z-ca Przew. przytoczył treść protokołu Komisji z rozpatrzenia w/w skargi. 
 
Przew.RM z uwagi na brak chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie w/w uchwałę.  
 
Rada przy 14 głosujących radnych, 9 głosami za, 0 głosów przeciw i 5 wstrzymujących przyjęła  
uchwałę nr XX-217/16 w sprawie, rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego  w Baborowie, która stanowi zał. nr 45 do protokołu. 
 
Przew. RM ogłosił 10 min. przerwę. 
Po przerwie Przew. RM wznowił obrady. 
 
Ad.4 
W ramach informacji o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym Przew. 
poinformował, że nie uczestniczył w żadnych spotkaniach,  pełnił dyżury w UM. 
 
 
Ad.5 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy  o podejmowanych  działaniach w okresie od ostatniej sesji 
stanowi zał. nr 46 do protokołu.  
W uzupełnieniu poinformowała o sprawie P.Rozbickiej, która była poruszona na ostatniej sesji. 
Wskazała, że dostarczone dochody przez w/w w dalszym ciągu nie kwalifikują do ubiegania się o 
mieszkanie komunalne tylko lokal socjalny. 
Dalej wskazała, że podpisała akt notarialny, który umożliwił podwyższenie kapitału zakładowego 
Zakładu Usług Komunalnych.  Gmina Pawłowiczki i Gmina Reńska Wieś stały się 
współwłaścicielami spółki ZUK. Obecnie jest to spółka międzygminna. 
Nawiązała do udziału w spotkaniu Stowarzyszenia SUBREGION Południowy w Nysie, oceny 
wniosków w LGD w Kietrzu. Wniosek na remont świetlicy w Czerwonkowie nie został wybrany do 
dofinansowania z uwagi na ilość środków. Będzie składany do następnych naborów.  
 Wiceprzew. RM  Anna Kobierska-Mróz – zapytała, czy został złożony wniosek na wsparcie 
kształcenia ustawicznego do RPO przez ZSP , nabór był do 15.12. 
 
Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że pytanie zostanie przekazane P.Dyrektor ZSP i udzielona 
odpowiedź Wiceprzewodniczącej. 
 



Ad.6 
Burmistrz Gminy poruszyła sprawę brudnych chodników, ulic powiatowych, które nie były 
posprzątane na święta. Dodała, że zwróci się w ramach dostępu do informacji publicznej  do 
Starostwa Powiatowego o informacje ile Starostwo wydało w ostatnich latach na sprzątanie ulic, 
chodników na Gminę Baborów w porównaniu do innych gmin. Z informacji Prezesa ZUK wynika, 
że było dla ZUK jedno zlecenie na sprzątanie.  
 
Starosta Powiatu – w odpowiedzi stwierdził, że na pewno było więcej zleceń sprzątania niż jedno. 
Dalej dodał, że Kierownik ZUK nie  powiedział prawdy. Przedstawił protokół odbioru robót przez 
Kierownika w dniu 21.12.br. dot. oczyszczania dróg powiatowych w mieście Baborów. Jego 
zdaniem Starostwo trzy razy zlecało w 2016r. sprzątanie ulic.  
 
Burmistrz Gminy – dodała, że dzwoniła do Kier. P.Maciaszczyka w Starostwie i nie mówił, że 
przed świętami będzie sprzątane. Na następnej sesji złoży informacje w tym temacie . 
 
-Radny Tadeusz Kuśnierz  zapytał, czy zaplanowany jest w 2017r. remont chodników  przy ul. 
Krakowskiej w Baborowie  
- Przew. RM zgłosił również potrzebę remontu chodników przy ul. Opawskiej 
-Starosta Powiatu, poinformował, że wszystko można wykonać w ramach remontów bieżących, 
jednak w pierwszej kolejności Powiat stara się wykonywać te zadania, na które otrzyma 
dofinansowanie. Dodał, że trudno mu cokolwiek obiecywać, bo nie wiadomo, co będzie po zimie  
i rozstrzygniętych przetargach.  
- Wiceprzew.RM nawiązała do sprawy P.Weroniki Rozbickiej  i poinformowała, że w związku z 
faktem, że nie spełniła kryterium dochodowego radni złożą projekt uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Baborów z prośbą o zaopiniowanie przez radcę prawnego. Zapis w uchwale umożliwi 
Radzie w sytuacjach wyjątkowych, gdzie osoba opuściła dom dziecka zawarcie umowy najmu z 
osoba niespełniającą kryterium dochodowego, a  ze względów społecznych miałaby możliwość 
pozyskania lokalu komunalnego. 
- Radny T.Kuśnierz  stwierdził, że zwracał się do P.Sekretarz o informacje nt. zarobku P.Burmistrz, 
a otrzymał tylko o wysokości pensji zasadniczej. Jego zdaniem zarobek składa się z pensji 
zasadniczej i dodatków.  
- Sekretarz Gminy odpowiedział, że przestawione zostało wynagrodzenie netto, na które również 
składają się  wynagrodzenie zasadnicze, dodatek zgodnie z uchwała RM oraz dodatek stażowy, 
który jest naliczany na podstawie przepisów odrębnych. Dalej dodała, że w przypadku 
wątpliwości postara się wyjaśnić  na podstawie dokumentów źródłowych, bo wynagrodzenie 
Burmistrza jest informacją jawną.  
- Radna Wiesława Wójtowicz-Bunczek złożyła podziękowania radnym  za środki złożone w 
ramach „Szlachetnej Paczki” 
- Przew. Komisji Rewizyjnej Jarosław  złożył  Przew.RM  rezygnację z pracy członków Komisji 
Rewizyjnej. 
- Burmistrz Gminy, w związku z zakończeniem pracy przez członków KR zapytała  
o niewykonanie planu kontroli na 2016r.  
- Przew.KR stwierdził, że nie została przeprowadzona jedna kontrola, która była zaplanowana. W 
ostatnim czasie, kiedy zaplanowano kontrolę  Komisja musiała zająć się skargą. Ponadto jako 
Przew. miał problem z zebraniem składu  Komisji, zakres dokumentacji był bardzo duży a trzeba 
było je analizować na miejscu, a praca zawodowa członków i choroba uniemożliwiły wykonanie 
tej kontroli. 
- Starosta Powiatu podziękował P.Burmistrz i radnym za współpracę w 2016r.  
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przew. o godz. 18:10  zamknął obrady.    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


