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  Protokół Nr XV/2016 

z sesji Rady Miejskiej w Baborowie odbytej w dniu 22 czerwca 2016r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Baborowie 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarz o godz. 15:30 otworzył XV Sesję Rady 

Miejskiej  w Baborowie. Przywitał wszystkich obecnych na sesji. Zgodnie z listą obecności 

obrady rozpoczęły się w obecności  12 radnych  na 15, ustawowego składu Rady. 

Wobec powyższego Rada mogła podejmować prawomocne decyzje i uchwały.  

 

Obecność na sesji została potwierdzona  na listach obecności, które stanowią zał. nr 1,2,3 do 

protokołu. 

 

Na wstępie minutą ciszy obecni na sesji uczcili pamięć zmarłego radnego z okręgu Dzielów 

i Księże-Pole Franciszka Wierzbickiego. 

 

Obrady odbywały się według następującego porządku obrad: 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3.Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Baborów za 2015r. – projekt uchwały druk nr 160/16; 

2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2015r.- projekt 

uchwały druk nr 161/16 

3) przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Głubczyckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Przebudowa 

ulicy Powstańców w Baborowie – ciąg drogi nr 1277 O Baborów-Dzielów” – 

projekt uchwały druk nr 149/16; 

4) wprowadzenia zmian do budżetu  Gminy Baborów na 2016r. – projekt uchwały 

druk nr 162a/16; 

5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 163a/16;  

6) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Baborów”- projekt druk nr 145/16; 

7) 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 146/16; 

8) określenia zasad udzielania z budżetu Gminy dotacji na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów- 

projekt uchwały druk nr 159/16; 

9)  przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła 

w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów- 

projekt uchwały druk nr 165/16; 

10) przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baborów- 

projekt uchwały druk nr   167 /16; 

11) udzielenia osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym  bonifikaty od 

opłaty za przekształcenie prawa  użytkowania wieczystego  w prawo własności 

nieruchomości – projekt uchwały druk nr 154/16; 
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12) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  i udzielenie bonifikaty ( lokal 

mieszkalny przy ul Rynek 2/1 w Baborowie)- projekt uchwały druk nr 148/16; 

13) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  i udzielenie bonifikaty ( lokal 

mieszkalny przy ul. Rynek 2a/3 w Baborowie) – projekt uchwały druk nr 

147/16; 

14) wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata  ( dz. Nr 

1329/2 w Baborowie) – projekt uchwały druk nr 150/16; 

15) wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 

1382/2 w Baborowie) – projekt uchwały druk nr 151/16;  

16) wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr  

1338/6 w Baborowie)- projekt uchwały druk nr 152/16;  

17) wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 

789 w Baborowie)- projekt uchwały druk nr  153/16; 

18) wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 

576/16 w Baborowie)- projekt uchwały druk nr 157/16; 

19) wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 

632/28 w Baborowie) – projekt druk nr 158/16;  

20) wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 

1180/1, 1180/2,1179  w Baborowie)- projekt druk nr 166/16; 

21) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Baborów – projekt druk nr 155/16; 

22) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Baborów – projekt uchwały druk nr 156/16; 

23) udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Mateusza Apostoła i 

Ewangelisty w Boguchwałowie  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- projekt 

uchwały druk nr 164/16; 

24) przyznania stypendiów dla uczniów- projekt uchwały druk nr 168/16; 

25) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.- projekt uchwały 

druk nr 169/16; 

 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 w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”,  przyjęła protokół z obrad 

poprzedniej sesji tj. 28 kwietnia 2016r.  

 

Ad.3 

1)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych  oraz sprawozdań  

z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2015r.- projekt uchwały druk nr 160/16 , 

sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi zał. nr zał.4, projekt uchwał  nr 5 do 

protokołu.  

2)  podjęcie uchwały  w sprawie  absolutorium  z tytułu wykonania  budżetu  Gminy 

Baborów na 2015r. – projekt druk nr 161/16- zał. nr 6 
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Przew. RM   Krzysztof Tokarz zapoznał radnych z Uchwałą nr 146/2016 z dnia 13  kwietnia 

2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015r. – zał.nr 7  

 

W imieniu Komisji Rewizyjnej Mariusz Kostyk – członek Komisji Rewizyjnej  przedstawił 

wniosek Komisji Rewizyjnej RM wypracowany na posiedzeniu Komisji w dniu 9 maja 2016r.  

w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Baborów za 2015r. – zal.nr 8 do 

protokołu oraz Uchwale nr 1/16 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów z wykonania budżetu na 2015r. – 

zał.nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący RM przytoczył treść Uchwały nr 212/2016 z dnia 20 maja 2016r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015r – zał. nr 10. 

 

Radni nie podjęli dyskusji nt. projektów uchwał, bo  były przedmiotem dyskusji na 

posiedzeniach komisji.   

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformowała o pozytywnej 

opinii Komisji nt. w/w projektów uchwał.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekty uchwał: 

W wyniku głosowania  

 Rada Miejska w Baborowie w obecności 13 radnych : 

 - 10 głosami „za”, przy 1 głosie  ”przeciw” i 2 głosach ”wstrzymujących” podjęła uchwałę 

nr XV-141/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z 

wykonania budżetu Gminy Baborów  na 2015r. – zał. nr 11 do protokołu. 

 - 10 głosami „za”, przy 1 głosie  ”przeciw” i  2  głosach ”wstrzymujących” podjęła uchwałę 

nr XV-142 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2015r.  
– zał. nr 12 do protokołu. 

 

Burmistrz Gminy E.Kielska  podziękowała za współpracę P.Skarbnik i wszystkim, którzy 

przyczynili się do realizacji budżetu za 2015 r. 

 

 

Ad.3 

3) podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Powiatowi Głubczyckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Przebudowa 

ulicy Powstańców w Baborowie – ciąg drogi nr 1277 O Baborów-Dzielów” – projekt uchwały 

druk nr 149/16 – zał. nr 13 do protokołu. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

Przewodniczący wobec braku dyskusji poddał pod glosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy „0” 

głosów „przeciw” i 0 głosów” wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XV-143/2016 w sprawie 
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przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Głubczyckiemu  

z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Przebudowa ulicy Powstańców  

w Baborowie, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad.3 

4) podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu  Gminy Baborów na 2016r. 

– projekt uchwały druk nr 162a/16 – załącznik nr 15 do protokołu. 

5) podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt uchwały 

druk nr 163a/16 – zał. nr 16 do protokołu. 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego nie opiniowała projektów uchwał : druk nr 

162a/16 i 163a/16 w związku ze skierowaną prośbą do radcy prawnego o ponowne 

wyjaśnienie kwestii głosowania nad wnioskami radnych w sprawie zmian do budżetu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że ponownie zwróciła się o stanowisko do radcy prawnego 

w kwestii odrzucania bądź przyjmowania poszczególnych zmian proponowanych do budżetu 

w formie wniosków radnych i otrzymała odpowiedź, która podtrzymuje poprzednie 

stanowisko tj., że do Burmistrza jako organu wykonawczego należy określenie projektu 

zmian do budżetu.  Bez zgody Burmistrza nie można dokonywać w projekcie uchwały zmian. 

Radni otrzymali opinię w formie pisemnej.  

Dyskusja: 

Przew.RM – stwierdził, że nie do końca zgadza z w/w  opinią. Przypomniał zgłoszony 

wniosek dot. zakupu szafek do ZSP w Baborowie przyjęty przez 14 radnych. Później okazało 

się, że nie może być złożony, bo tylko Burmistrz może takie zmiany wnosić do budżetu. 

Dotychczas takie zmiany w postaci wniosków były przyjmowane. Czy to oznacza, że były 

niezgodne z prawem i co w takiej sytuacji.  

Burmistrz Gminy – stwierdziła, że zgodnie z opinią radcy prawnego, to Burmistrz odpowiada 

za wykonanie budzeniu i on kształtuje budżet. Dotychczasowe uchwały były przegłosowane 

i to jest zgodne z prawem, wnioski przed podjęciem uchwały mogą budzić wątpliwości. 

Dodała, że w przypadku negatywnej opinii nt. jednej z proponowanych  zmian, to zgodnie  

z procedura na swój wniosek usunie z propozycji zmian.  

Wiceprzewodnicząca RM – A.Kobierska-Mróz- poinformowała, że rozeznała temat, 

konsultowała temat z prawnikami w Gminie, w której pracuje i dwoma innymi. Stanowiska są 

odmienne, niejednoznaczne w zakresie wprowadzania zmian do budżetu wnioskami radnych. 

Przytoczyła wyrok NSA z 2011r. oraz artykuł z Wspólnoty samorządowej z 2012r. Wynika z 

nich, że radni mogą wprowadzać zmiany do budżetu. Ponadto zgodnie art.40 ustawy o 

finansach publicznych ust.2 organ ustawodawczy nie może bez zgody Burmistrza dokonać 

zmian powodujących zmniejszenia dochodów lub zwiększenie wydatków i deficytu jednostki 

samorządu terytorialnego, w pozostałych przypadkach radni mogą dokonać zmian. Wniosła, 

by Rada wystosowała pismo do RIO w Opolu o określenie tej kwestii, która warunkuje dalsze 

działania na przyszłość. Dodała, że każda zmiana przyjęta przez radnych inna niż 

proponowana przez Burmistrza uniemożliwi przyjęcie pozostałych zmian zaproponowanych 

przez Burmistrza.  
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Radna W.Wójtowicz-Bunczek – wskazała, że p.mecemas stanowisko poparła opinią RIO 

z 2014 r. i występowanie ponowne do RIO jest niepotrzebne. Gminę Baborów obowiązuje 

opina opolskiej RIO a nie śląskiej RIO.  

Przew. RM – wskazał, że stanowiska się RIO się różnią i brak akceptacji ze strony radnych 

jednej zmiany spowoduje nie przyjęcie pozostałych, a tego radni by nie chcieli.  

Burmistrz Gminy – przychyliła się do propozycji, by Rada zwróciła się pismem  do RIO  

o stanowisko w sprawie wniosków zmieniających zmiany do budżetu związku z różnymi  

interpretacjami.  

Radny M.Jankowski – poparł powyższe wypowiedzi. Ponadto nadmienił, że w przypadku 

negatywnej opinii radnych nt. jakiejkolwiek zmiany Burmistrz zadeklarowała wykreślenie tej 

propozycji zmian.   

Wiceprzew.RM – zapytała o sposób naboru, rozpropagowania wśród mieszkańców 

możliwości  otrzymania  dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków i wymianę źródeł 

ciepła. Podkreśliła, że planowana kwota na dotacje jest bardzo niska.  

Burmistrz Gminy – wskazała, że jest to wstęp do takiego działania i być może kwoty są 

symboliczne, po pierwszych naborach będzie wiadomo jakie będzie zainteresowanie  

i wówczas na sesji we wrześniu  zaproponuje się się dalsze rozwiązania. Rozpropagowanie 

będzie poprzez  Echo Baborowa, na tablicach ogłoszeń w Baborowie i sołectwach, stronie 

internetowej, poprzez sołtysów, na zebraniach wiejskich.  

Wiceprzew. RM – zasugerowała możliwość rozszerzenia inwestycji przewidzianych  

w ramach modernizacji szkoły przy ul. Wiejskiej o ujęcie wymiany pieców a tym samym 

rozszerzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, by móc się starać uzyskać dofinansowanie . 

Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że temat był już poruszany na Komisji Budżetu i spróbuje  

to zrobić ale nie wie czy się uda, bo wymianę pieców planuje się już na wakacjach a to krótki 

okres.  

Przew. RM – podtrzymał wniosek z poprzedniej sesji o wykreślenie zadania dot.  budowy 

parkingu przy ul. Witosa 

Radny J.Ronczka – zapytał Przew. RM czy będzie ponownie wnioskował o zakup szafek dla 

uczniów ZSP 

Przew.RM – stwierdził, ze po wysłuchaniu opinii,  wypowiedzi Dyr. ZSP , że nauczyciele są 

przeciwni, to nie będzie niczego robił na siłę. 

Sekretarz Gminy – wyjaśniła,  by P. Burmistrz mogła wprowadzić zmiany do projektu 

uchwały musi znać opinię radnych w tej sprawie.   

Radni w głosowaniu wyrazili opinię na temat wyłączenia z propozycji zmian do budżetu  

inwestycji dot. budowy miejsc parkingowych przy ul. Witosa w kwocie 30 tys zł.  ( za 

wnioskiem opowiedziało się 7 radnych, przeciw-6, wstrzymało się -0) 

 



6 
 

W konsekwencji P.Burmistrz wycofała  propozycję dot. budowy miejsc parkingowych  

z projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu (druk nr 162a/16) 

jednocześnie podkreślając  zasadność i potrzebę wykonania w/w parkingu. Nie zgodziła się 

z argumentacją Przew. RM przedstawiona na posiedzeniu Komisji. 

 

Radny J.Ronczka – zapytał, czy radni otrzymają materiały związane z kosztami remontu 

przedszkola na ul. Krakowskiej 

 

Przew. RM – poinformowała, że w dniu dzisiejszym przekazano kosztorys wykonania 

remontów i jeżeli będzie taka wola,  to zainteresowani  radni otrzymają kserokopię.  Dodał, że 

on nie ma wpływu na omawiane zmiany do budżetu.  

 

W związku z brakiem dalszej dyskusji Przew. RM poddał pod glosowanie w/w projekty 

uchwał z uwzględnieniem wykreślonej przez P.Burmistrz zmiany. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych -  12 głosami „za”, przy 1 

głosie „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwale nr XV-144/16 w sprawie 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016r., która stanowi zał. nr 17 do 

protokołu. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych -  12 głosami „za”, przy 1 

głosie „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwale nr XV-145/16 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

 

Ad.3 

6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Baborów”- projekt druk nr 145/16 – zał. nr 19 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

 

Przew. RM – na prośbę Prezesa ZUK poinformował, że  stronie internetowej będzie terminarz 

wywożenia nieczystości w lipcu. 

 

Nie podjęto dyskusji w temacie uchwały . 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosów wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-146/16 w sprawie 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”, która stanowi 

zał. nr 20 do protokołu. 

 

Ad.3 

7) 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 146/16 – zał. nr 21 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

 

Nie podjęto dyskusji w temacie uchwały . 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosów wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-147/16 w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
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w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - która stanowi zał. nr 22 do protokołu. 

 

 

 

Ad.3 

8) podjęcie uchwały określenia zasad udzielania z budżetu Gminy dotacji na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów- projekt uchwały 

druk nr 159/16 – zał. nr 23 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

 

Nie podjęto dyskusji w temacie uchwały . 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosów wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-148/16 w sprawie 

określenia zasad udzielania z budżetu Gminy dotacji na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baborów- która stanowi zał. nr 24 do 

protokołu. 

 

Ad.3 

9) podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na 

wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy 

Baborów-  projekt uchwały druk nr 165/16- zał. nr 25 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

 

Dyskusja: 

Radny T.Kuśnierz zaznaczył, że należy podkreślić, że maksymalna kwota dofinansowania 

przy zakupie i montażu pieca wynosi 3 tys zł. Zapytał co ze sprawdzeniem czy zakupiony 

piec jest ekologiczny? 

 

P.A.Czechowicz- UM – uzupełnił, że regulamin zawarty w uchwale określa normy , 

certyfikat itd.  Najpierw jest wykonanie inwestycji, potem rozliczenie i ewentualny zwrot.  

 

Radna Powiatu I.Sapa – poinformowała, że Starostwo Powiatowe również dofinansowuje do 

ekologicznych źródeł ciepła tj. do domu jednorodzinnego 2,5 tys zł do mieszkania 1,500 zł. 

Jest to określone kwotowo. Niezależnie od wydanej kwoty na piec tylko takie otrzyma 

dofinansowanie.  

 

P.A.Czechowicz – dodał, otrzymanie dotacji z Gminy Baborów nie koliduje, by mógł ubiegać 

się  też z innych źródeł. 

 

Radna Powiatu – sprawdzi, czy regulamin Starostwa nie blokuje ubiegania się  również  

o dotację z Gminy. 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosów wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-149/16 w sprawie 

przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu 

ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów - która stanowi zał. nr 26 

do protokołu. 
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Ad.3 

10) podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr   167 /16 – zał. nr 27 do protokołu. 

 

Opinia komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna. 

 

Radny T.Kuśnierz – w nawiązaniu do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zapytał o 

podłączenie gazu ziemnego na Osiedlu Akacjowym w Baborowie, chodzi o ok. 60 rodzin  

 

Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że jest po rozmowie z przedstawicielem Spółki 

Gazowniczej w Krapkowicach, który powiedział, że były zapytania ze strony mieszkańców 

tego Osiedla, przeprowadzono analizę , ale  dla Spółki nie jest to opłacalne  ze względów 

finansowych. Nie zwiększyła się ilość mieszkańców, budynków i prawdopodobnie dalej nie 

będą tym zainteresowani. Wskazał, że jeżeli jest zainteresowanie to, żeby wspólnoty pisały i 

wnioskowały o to, wówczas  spółka widząc zaangażowanie i zainteresowanie może  coś 

zdecydują.  

 

Wobec braku dyskusji  wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 

głosami „za” przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-

150/16 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Baborów - która stanowi zał. nr 28 do protokołu. 

 

Ad.3 

11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom fizycznym i spółdzielniom 

mieszkaniowym  bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa  użytkowania wieczystego  

w prawo własności nieruchomości – projekt uchwały druk nr 154/16- zał. nr 29 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna 

 

Nie podjęto dyskusji  nt. i Przew. poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosów wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-151/16 w sprawie 

udzielenia osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym  bonifikaty od opłaty za 

przekształcenie prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - która 

stanowi zał. nr 30 do protokołu. 

 

Ad.3 

12) podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  i udzielenie 

bonifikaty ( lokal mieszkalny przy ul Rynek 2/1 w Baborowie) - projekt uchwały druk nr 

148/16 – zał. nr 31 do protokołu   

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

 

Wiceprzew. RM – zapytała o sposób obliczania bonifikaty. 

 

Sekretarz Gminy udzieliła odpowiedzi, po czym przystąpiono do głosowania . 
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W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 9 głosami „za” przy 0 głosów 

„przeciw” i 4 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-152/16 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości  i udzielenie bonifikaty - która stanowi zał. nr 32 do 

protokołu. 

 

 

Ad.3 

13) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  i udzielenie 

bonifikaty ( lokal mieszkalny przy ul. Rynek 2a/3 w Baborowie) – projekt uchwały druk nr 

147/16 – zał. nr 33 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 9 głosami „za” przy 0 głosów 

„przeciw” i 4 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-153/16 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości  i udzielenie bonifikaty - która stanowi zał. nr 34 do 

protokołu. 

 

Ad.3 

14) podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy 

niż 3 lata  ( dz. Nr 1329/2w Baborowie) – projekt uchwały druk nr 150/16- zał. nr 35 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-154/16 w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata  ( dz. Nr 1329/2 

w Baborowie)- która stanowi zał. nr 36 do protokołu. 

 

Ad.3 

15) wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 1382/2  

w Baborowie) – projekt uchwały druk nr 151/16  - zał. nr 37 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-155/16 w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 1382/2  

w Baborowie) - która stanowi zał. nr 38 do protokołu. 

 

Ad.3 

16)podjęcie uchwały w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy 

niż 3 lata ( dz. Nr  1338/6 w Baborowie)- projekt uchwały druk nr 152/16- zał. nr 39 do 

protokołu.  

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-156/16 w sprawie 
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podjęcie uchwały w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 
3 lata ( dz. Nr  1338/6 w Baborowie - która stanowi zał. nr 40 do protokołu. 

 

 

Ad.3 

17) podjęcie uchwały wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata 

( dz. Nr 789 w Baborowie)- projekt uchwały druk nr  153/16 – zał. nr 41 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-157/16 w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata 

( dz. Nr 789 w Baborowie) - która stanowi zał. nr 42 do protokołu. 

 

Ad.3 

18) podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy 

niż 3 lata ( dz. Nr 576/16 w Baborowie)- projekt uchwały druk nr 157/16- zał. nr 43 do 

protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-158/16 w sprawie ) 

wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 576/16  

w Baborowie - która stanowi zał. nr 44 do protokołu. 

 

Ad. 3 

20) podjęcie uchwały wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata 

 ( dz. Nr 1180/1, 1180/2,1179  w Baborowie)- projekt druk nr 166/16 – zał. 45 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-159/16 w sprawie  

wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz.nr 1180/1, 

1180/2,1179   w Baborowie - która stanowi zał. nr 46 do protokołu. 

 

Ad.3 

19) podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy 

niż 3 lata ( dz. Nr 632/28 w Baborowie) – projekt druk nr 158/16- zał. nr 47 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-160/16 w sprawie  

wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy niż 3 lata ( dz. Nr 632/28  

w Baborowie - która stanowi zał. nr 48 do protokołu. 
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Ad.3 

21)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów – 

projekt druk nr 155/16 ( dz. Nr 1192) -zał. nr 49 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 9 głosami „za” przy 4 

głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-161/16 w sprawie  
wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości   własność Gminy Baborów - która stanowi 

zał. nr 50 do protokołu. 

 

Ad. 3 

22)podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Baborów( dz. Nr 1406/2)–projekt uchwały druk nr 156/16 – zał. nr 51 do 

protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 9 głosami „za” przy 4 

głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-162/16 w sprawie  

wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości   własność Gminy Baborów ( dz. Nr 1406/2)- 

która stanowi zał. nr 52 do protokołu. 

 

Ad.3 

23)podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. 

Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Boguchwałowie  na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- projekt 

uchwały druk nr 164/16- zał. nr 53 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosów wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-163/16 w sprawie 

udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty  

w Boguchwałowie  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków - która stanowi zał. nr 54 do protokołu. 

 

Ad.3 

24)podjęcie uchwały w sprawie  przyznania stypendiów dla uczniów- projekt uchwały druk nr 

168/16- zał. nr 55 do protokołu. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM – pozytywna 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosów wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-164/16 w sprawie 

przyznania stypendiów dla uczniów - która stanowi zał. nr 56 do protokołu. 

 

Ad.3 

26)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r  -

projekt uchwały druk nr 169/16 – zał. nr 57 do protokołu. 



12 
 

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych- 13 głosami „za” przy 0 

głosów „przeciw” i 0 głosów wstrzymujących podjęła uchwałę nr XV-165/16 w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r  - która stanowi zał. nr 58 do 

protokołu. 

 

 

 

Ad.4 

Przew.RM Krzysztof Tokarz przedstawił informacje o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym tj. o pełnionych dyżurach w każdy poniedziałek, udziale w w walnym 

zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Tłustomostach – powołano nowy Zarząd OSP. 

W związku z ponownym wpływem do RM  pisma z WFOŚ dot. nałożenia kary pieniężnej 

poprosił P.Artura Czechowicz – Insp. UM o wyjaśnienie tej kwestii. 

 

A.Czechowicz – wyjaśnił, że decyzja zawarta w przedmiotowym piśmie była omawiana na 

poprzednich sesjach. Kilka dni temu wpłynęła decyzja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska, że nałożona kara w wysokości 2.200,00 zł. zostaje zawieszona do 29.03.2020r. 

O dalszym postepowaniu Gminy w tej sprawie Rada będzie informowana na bieżąco. 

Przew. RM zapoznał z pismem w sprawie przyznania dotacji przez Powiat Głubczycki na 

Parafii Rzymsko-Katolickiej NNMP remont kościoła Św. Józefa w Baborowie w wysokości 

10 tys zł.  

Przytoczył zgodnie z wolą rodziców dzieci klas I korespondencję  dot. likwidacji  jednej  

z czterech klas I i łączenia w trzy klasy oraz zwolnienia wychowawczy tej klasy. ( zał. nr 59 

do protokołu) 

Rozpoczęła się dyskusja w której udział wzięli obecni na sesji rodzice, radni, Dyr. ZSP oraz 

Burmistrz Gminy przedstawiając wzajemnie argumenty przemawiające za łączeniem klas i 

świadczące o negatywnych skutkach takiej decyzji dla dzieci.  ( pocz. 34 min.) 

 

Prezes ZUK Tomasz Krupa – odniósł się do sprawy miejsc parkingowych  wzdłuż ul. 

Opawskiej. Są dwie koncepcje. W lipcu zostanie złożony wniosek do Starostwa Powiatowego 

w Głubczycach z zawartą informacją o możliwości wykonania miejsc  parkingowych 

pomiędzy wjazdem na zatokę autobusową  a wjazdem na teren szkolny prostopadle do jezdni 

bądź wspólne projekt  ze Starostwem-użytkownikiem drogi powstania miejsc parkingowych z 

obecnego terenu trawiastego. Ponadto jest koncepcja zabezpieczenia barierami wyjść 

ewakuacyjnych.  

 

Burmistrz Gminy – dodała, że nauczyliśmy się parkować przy miejscu do którego dążymy. 

Wskazała, że można parkować wzdłuż odcinka gminnego ul. Powstańców i przejść do szkoły 

na ul. Opawską.  

 

Przew. ogłosił 10 minutową przerwę. 

Po przerwę Przew. wznowił obrady. 

 

Ad.5 

Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym 

stanowi zał. nr 60  do protokołu. 

Ponadto uzupełniła sprawozdanie o następujące informacje: 



13 
 

- odbył się przetarg na remont drogi transportu rolnego z dofinansowaniem z FOGR od 

skrzyżowania ul. Ogrodowa Wiejska Piaskowa- oferty w przetargu były od 136 tys zł., 

przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.  

- odbył się przetarg na wykonanie tranzytu kanalizacji sanitarnej z Langowa do Rakowa – 

było 12 oferentów. Ceny kształtowały się od ok. 300 tys zł. do 500 tys zł.  

- 28 czerwca br. zostanie podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa na dofinansowanie 

w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich ok. 2 mln zł. na remont, modernizację  ul. 

Wiejskiej w Baborowie ok. 1,5 km odcinek od skrzyżowania, gdzie znajduje się ZUK  aż o 

wyjazdu na drogę powiatową w kierunku Raciborza.  Remont planuje się wykonać do 

października  przyszłego roku. Dofinansowanie z terenu Powiatu otrzymał  Powiat 

Głubczycki, Gmina Kietrz i Gmina Baborów; 

- przygotowywany jest do złożenia wniosek o dofinansowanie kanalizacji wodnej i sanitarnej 

w Dziećmarowie; 

- odniosła się do remontu powiatowej tj. ul. Powstańców w związku z wpływem do 

wiadomości petycji rolników, mieszkańców korzystających z remontowanej ul. Powstańców. 

Jest to protest przeciwko wykonywaniu remontu w obecnym zakresie skierowany do 

Starostwa Powiatowego. Podkreśliła, że z Gminą Baborów  nie konsultowano remontu, nie 

było dostępu do kosztorysu. Gmina nie miała wpływu na to w jaki sposób ulica będzie 

remontowana. 

-  poinformowała, że Komisarz Wyborczy ogłosił wygaśniecie mandatu i 4 września  br. 

odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej z okręgu nr 10 Księże Pole –Dzielów. 

Do 27 czerwca można rejestrować komitety wyborcze u Komisarza Wyborczego. Informacja 

na temat wyborów i dostępne druki są umieszczone na stronie internetowej Gminy. 

 

Przew. RM – zapytał od kiedy taka informacja jest na stronie 

 

Sekretarz Gminy – udzieliła odpowiedzi informując, że zarządzenie o wygaśnięciu  mandatu 

zarządzeniem Wojewody było niezwłocznie. W zakładce wybory  było umieszczone 

zarządzenie Wojewody wraz z kalendarzem wyborczym. Dwa dni temu dodatkowo został 

umieszczony link przekierowujący na stronę Delegatury , gdzie można pobrać druki i są 

wszystkie wytyczne dot. wyborów. 

 

Wiceprzew. RM – zapytała, dlaczego jest taki krótki okres 

 

Burmistrz Gminy – wskazała, że Gmina nie miała wpływu na termin wyborów, Komisarz 

wyborczy  ustala terminy i cały kalendarz wyborczy. 

 

Ad.6 

P.Świercz – zgłosiła problem związany z nieprzyjemnym zapachem spowodowanym  

niewłaściwym zabezpieczeniem  płyty gnojnej u sąsiadów, którzy posiadają hodowlę świń.  

Nieprzyjemny i bardzo uciążliwy  zapach przez całą dobę ,  owady (muchy) uniemożliwiają 

jej i choremu mężowi korzystanie z podwórka i utrudniają normalne funkcjonowanie. 

Stwierdziła, że gnojówka jest wpuszczana do kanalizacji deszczowej. Zwróciła się o pomoc w 

tej sprawie. 

 

Burmistrz Gminy – wskazała, by P.Świercz przyszła do UM i wówczas sprawa zostanie 

rozeznana na ile możliwa będzie pomoc Gminy w tym zakresie.  Na sesji nie potrafi 

odpowiedzieć. 
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Wiceprzew. RM -  stwierdziła, że prowadzona była korespondencja z Gminą  w ramach 

udostepnienia informacji publicznej nt. programu  rewitalizacji i otrzymała dwa pisma, które  

zawierają sprzeczne informacje. W związku z powyższym zapytała, dlaczego Gmina 

Baborów mając zawartą umowę na 8 tys. zł na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 

rozwiązała 27 listopada 2015r. umowę z firmą wykonującą w/w program  i chce wejść w 

umowę na bardzo wysoką kwotę? Czy przygotowywany jest Gminny czy Lokalny Program 

Rewitalizacji? Umowa z firmą była podzielona na etapy i czy została w części zapłacona? 

 

Burmistrz Gminy  stwierdziła, że odpowie na powyższe pytania na piśmie.  

 

Radna T. Wołk – zapytała, czy Sucha Psina może liczyć na dodatkowe środki na zakup 

tłucznia? Cały fundusz sołecki został przeznaczony na modernizację dróg oraz wykonanie 

przepustu. Obecnie rolnicy i RSP mogliby jeszcze bez kosztów przywieźć tłuczeń przed 

żniwami. 

 

Burmistrz Gminy – stwierdziła, że na obecna chwile nie wie czy będzie taka możliwość.  

 

Radny M.Kostyk – stwierdził, że w tym roku mija kadencja dyrektora ZSP  a nie ma 

ogłoszenia o konkursie na  dyrektora na stronie internetowej, czy jest jakiś termin na to. 

 

Burmistrz Gminy – przekazała, że prawdopodobnie nie zaproponuje konkursu na dyrektora 

ZSP a zwróci się do Kuratora o wydłużenie kadencji p.dyrektor o przedłużenie na kolejne 5 

lat.  

 

Radna G.Mordel – zapytała jakie informacje dot. możliwości rozwiązania problemu  

uciążliwości wron  

 

Burmistrz Gminy – poinformowała, że z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska uzyskano 

informację, że od 2015r. zmieniły się przepisy i można w okresie nie lęgowym zrzucać 

gniazda. Obecnie szukana jest firma, która w tym okresie dokonała by zrzucenia tych gniazd.  

 

Radny M.Jankowski – stwierdził, że OSP Baborów zwróci się  z zapytaniem do PPSP  

w Głubczycach, czy nie ma przeciwskazań, by  w ramach ćwiczeń mogłoby  to wykonać.  

 

Radny M.Kostyk – zapytał o tryb powoływania dyrektora ZSP 

 

Burmistrz Gminy – wskazała, że odpowie pisemnie na w/w zapytanie. 

 

Radny J.Ronczka – odnosząc się do kontroli  Komisji Rewizyjnej przewozów realizowanych 

przez ZUK zapytał, czy P.Burmistrz zwróciła się do przewoźnika o zwrot nadpłaconych 

miesięcznych biletów uczniowskich  za 2015r. 

 

Burmistrz Gminy – wskazała, że odpowie na piśmie 

 

Radny J.Ronczka – zapytał  Dyr. ZSP o uzyskiwane środki z tyt. dzierżawy autobusu 

szkolnego ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.   W 2014r. było to 606 zł.,  

w 2015r. – 749 zł. Stwierdził, że ZSP wydał więcej na ubezpieczenie autobusu,   bo 3.300,00 

zł.  
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Dyr. ZSP – odpowiedziała, że umowa była aneksowana w 2015r. o zapis, że wynajmujący 

ponosi koszty ubezpieczenia.  

 

Radny J.Ronczka – dodał, że wg umowy do czerwca 2015r. płacił ZSP.  

 

Dyr. ZSP – stwierdziła, że musi wrócić do zapisów umowy i dokumentów, których nie 

posiada przy sobie i wtedy  odpowie, ale poprosiła o sformułowanie pytania, by mogła 

konkretne odpowiedzieć.  

 

Radny J.Ronczka –  za rok 2013 i 2014 z tyt. dzierżawy autobusu ZSP uzyskał 1346, 72 zł. a 

zapłacono za ubezpieczenie autobusu 2.200 zł , za 1,5 roku to 3.300 zł.  Jak to się stało, że 

taka kwota została wynegocjowana, przez co budżet szkoły został narażony na straty.  

Ponadto zapytał, czy Państwo Paris mogliby otrzymać  pisemna zgodę od Gminy na 

wykaszanie  części boiska w Rakowie, by w przyszłości nie byli posadzenie, że robią to 

bezprawnie.  

 

Burmistrz Gminy – wyjaśniła, że na jednym z zebrań w Rakowie mówiła, że Gmina nie 

będzie wykaszać całego boiska, bo nie ma takiej potrzeby z uwagi na brak działalności klubu 

sportowego i zaproponowała , że może któryś z rolników chciałby  wykaszać. P.Paris wyraził 

taką chęć i zgodziła się na to.  

Zapewniła, że zadzwoni do P.Paris. 

 

Przew. RM – dodał, że sesje są nagrywane i zgoda została potwierdzona przez P.Burmistrz, 

ale pismo na pewno otrzymają.  

Na komisji zapytał na jakim etapie są przygotowania do remontu ul. Kolejowej 

 

Sekretarz Gminy – udzieliła odpowiedzi. 

 

Burmistrz Gminy – odpowiedziała na pyt. radnego Kuśnierza dot. progu zwalniającego na 

Osiedlu Akacjowym.  W połowie lipca próg zwalniający będzie założony.  

 

Wiceprzewodnicząca RM – A.Kobierska –Mróz- zwróciła się  o uszczegółowienie, 

uzupełnienie kosztów dot. remontu w przedszkolu,  który otrzymała, a dot. wymiany instalacji 

elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. 

 

Prezes ZUK Tomasz Krupa – odniósł się do biletów dla uczniów oraz umowy, aneksu na 

autobus szkolny. Podkreślił, że dotychczas żadna z firm przewozowych nie wyłożyła tak dużo  

na remont autobusu gminnego, będącego w ich użytkowaniu. Dodał, że o wiele rzeczy można 

zapytać, na które odpowie nie czekając na Sesję.  

 

Radna W.Wójtowicz –Bunczek opuściła posiedzenie.  

 

Radny T.Kuśnierz – zwrócił się z prośbą o to, by pracownicy Gminy i ZUK-u  w jakiś sposób 

się porozumieli co do miejsc koszenia trawy na Osiedlu Akacjowym. 

 

Radny M.Kostyk – zapytał, czy jest odpowiedź nt. wysłanego pisma przez Komisję 

Rewizyjną do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  

 

Przew. RM – stwierdził, że do Rady nie wpłynęła żadna informacja. W najbliższym czasie 

wystosowane zostanie kolejne pismo z zapytaniem o wysłana wcześniej korespondencję. 
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Radny T.Kuśnierz – zwrócił się do radnej Powiatu  w sprawie remontu chodników przy ul. 

Krakowskiej, którą już zgłaszał   

 

Radna Powiatu Irena Sapa – odpowiedział, że prośbę przekazała Wicestaroście, która zajmuje 

się drogami, by uzupełnić płytki. Zasugerowała, że są płytki z rozbiórki chodników przy ul. 

Powstańców i można byłoby je wykorzystać w tym celu. 

Poinformowała, że na posiedzeniu Zarządu otrzymała petycję rolników z Dzielowa  

i Baborowa z żądaniem przerwania remontu drogi powiatowej tj. ul. Powstańców. Remont 

drogi jest przeprowadzany zgodnie z ustawą o drogach publicznych, Rozporządzeniem 

Ministra Transportu. Projektant  wykonał projekt również przepisami prawa. Drogę 

zaprojektowano w istniejącej zabudowie. Wyraziła swoją opinię nt. remontu drogi  

i zaskoczenie opinią mieszkańców, rolników.  Starostwo nie konsultowało drogi z Gminą, jest 

to droga powiatowa i podobnie Gmina nie uzgadnia remontów dróg gminnych ze Powiatem. 

Projekt jest do wglądu w Starostwie. 

 

Burmistrz Gminy – przekazała opinie rolników, którzy zwrócili się do niej o pomoc w tej 

sprawie. Dodała, że wszyscy bardzo chcieli remontu, tylko są zawiedzeni, że krawężniki, pasy 

zieleni, wysepka spowodują zwężenie  szerokości jezdni  do 5 m. 

 

Radna A.Kobierska-Mróz – odnosząc się stwierdziła, że podjęta została uchwała o udzieleniu 

pomocy finansowej dla Powiatu na tę drogę  i nie zgodziła się, że to nie tylko inwestycja 

Powiatu, bo Gmina przyznała 250 tys zł. i jest to niedopatrzenie ze strony Gminy.  

 

Radna Powiatu – dodała, że podobnie Powiat dopłaca do remontu ul. Rzemieślników – 40-

lecia w ramach wzajemnego finansowania.  Należy się trzymać tego, że jest to droga 

powiatowa.  

 

Burmistrz Gminy – zaprotestowała przeciwko obarczaniu ją przez Wiceprzewodniczącą winą 

za tak wykonywany remont. Nie  ma w tym żadnej winy Gminy Baborów. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RM o godz. 21:15 zamknął XV Sesję 

RM.  

Zapis sesji utrwalony jest na nośniku i stanowi zał. do protokołu. 

 

Protokółowała: 

Maria Woźniak 

         Przewodniczący RM 

            Krzysztof Tokarz 
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