
Protokół nr XII/07
z sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 14 listopada 2007r. w sali konferencyjnej UM w Baborowie

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godz. 13:00 otworzył 
sesję i po powitaniu radnych, gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w 
posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum  pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.

Listy obecności stanowią odpowiednio zał. nr 1,2 i 3 do niniejszego protokołu.

Nawiązując do porządku obrad przesłanego wcześniej wszystkim radnym 
Przew. RM poprosił radnych oraz Burmistrza o wyrażenie stanowiska  w tym 
zakresie.

Radny Waldemar Hołownia – Z-ca Przew. Komisji Rewizyjnej – wnioskuję 
o wprowadzenie  do porządku pkt.5a o treści „Uzupełnienie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej o kontrolę stołówki w Zespole Szkół  w Baborowie za I półrocze 2007r.”

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – wnioskuję o wykreślenie w pkt 3 ppk
  e i wprowadzenie w jego miejsce ppkt. o treści „Podjecie uchwały w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości”,  pkt e` o treści” Podjecie uchwały w 
sprawie ustalenia zwolnień podatku od nieruchomości” oraz kolejnego ppk o treści” 
Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia opłaty targowej” a także ppk n o treści 
wyrażenie opinii w sprawie podziału lokali mieszkalnych  przeznaczonych  do 
remontu na ul. Dąbrowszczaków  1 w Baborowie.

Przew. RM – wnioskuję o wprowadzenie w pkt 3 ppk o o treści „ Podjęcie uchwały w 
sprawie ustalenia diet radnym” oraz ppk p „Podjęcie uchwały 
w sprawie ustalenia zasad na jakich  przewodniczącemu organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży”.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem w/w propozycji zmian do 
porządku.
W związku z powyższym porządek przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
3. Podjęcie uchwał dot.:

a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
b) opłaty od posiadania psów
c) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta i gminy Baborów
d) podatku od środków transportowych
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e) ustalenia stawek podatku od nieruchomości
e`)ustalenia zwolnień podatku od nieruchomości
f) ustalenia opłaty targowej
g)  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( dot. działki w Baborowie)
h) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (dot. działki w Dziećmarowie)
i) oddania nieruchomości w trwały zarząd
j)  zmiany uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane 
    przez przedszkola publiczne
k) rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy   
    zdrowotnej dla  nauczycieli
l) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
   Baborów na  lata 2008-2013
m) przyjęcia wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym 
     zasobem  Gminy  Baborów 
n) wyrażenie opinii w sprawie podziału lokali mieszkalnych  przeznaczonych 
    do remontu na ul. Dąbrowszczaków  1 w Baborowie.
o) w sprawie ustalenia diet radnym
p) ustalenia zasad na jakich  przewodniczącemu organu wykonawczego   
    jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży”.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych 
w okresie Miedzysesyjnym, a  w tym z przeprowadzonej analizy oświadczeń 
majątkowych radnych Rady Miejskiej

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 
miedzysesyjnym ,a w tym z informacji  z przeprowadzonej analizy oświadczeń 
majątkowych  składanych burmistrzowi  raz realizacji uchwał Rady. 

     5 a. Uzupełnienie planu pracy Komisji Rewizyjnej o kontrolę stołówki w    
            Zespole Szkół za I półrocze 2007r.”

6. Zapytania, wolne wnioski

Ad 2.
Rada Miejska w obecności 14 radnych 13 głosami „za” przy 0 głosów „przeciw” i 1 
głosie „wstrzymującym„ przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. z 19 września 
2007r.

Ad 3.
a) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów

Przew. Komisji Budżetu Magdalena Wójcik – Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały druk nr 73 a/07

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 13 

głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę nr XII-68/07w sprawie ”Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 
Baborów „ – stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad 3.
b) podjecie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

Przew. Komisji Budżetu Magdalena Wójcik – Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały druk nr 78 a/07

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 12 

głosami „za”, przy 1 głosie  ”przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę nr XII-69/07w sprawie ”opłaty od posiadania psów „ – stanowi ona zał.  
nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
c) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej  na terenie 

miasta i gminy Baborów

Przew. Komisji Budżetu Magdalena Wójcik – Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały druk nr 77 a/07

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 

głosami„za”, przy 0 głosów  ”przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła 
uchwałę nr XII-70/07w sprawie ” wprowadzenia opłaty prolongacyjnej  a terenie 
miasta i gminy Baborów „ – stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 3
d) podjecie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych 

Radny Cezary Wanat – na jakiej podstawie ustalono zapis dot. pojazdów powyżej 
3,5t?

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka – jest to dostosowanie do zapisów ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, która ukazała się w ubiegłym roku 
a będzie obowiązywała od 1 stycznia 2008r.i jesteśmy zobowiązani do dostosowania 
naszej uchwały do ustawy.

Przew. Komisji Budżetu Magdalena Wójcik – Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały druk nr 79 a/07

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 

głosami„za”, przy 0  głosów  ”przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła 
uchwałę nr XII-71/07w sprawie ” podatku od środków transportowych „ – 
stanowi ona zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
e) podjecie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
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Przew. M.Wójcik – Komisja Budżetu zgłosiła wniosek, aby w projekcie uchwały w § 
1 pkt 2 ppk.2 od 1 m2 powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych  na 
prowadzenie działalności gospodarczej stawka wynosiła 18,00 zł a  pozostałe stawki 
tak jak zostały zaproponowane.

Radny Krystian Dolipski – chciałbym ponownie zawnioskować o pozostawienie 
dotychczasowych stawek podatków bez zmian. Jeżeli przeanalizować strukturę 
działalności podmiotów gospodarczych na terenie naszej gminy to są to głównie 
podmioty prowadzące działalność handlową, a w  mniejszym stopniu działalność 
wytwórczą, w związku z tym nie jest magnesem dla podmiotu z zewnątrz 
inwestowanie tutaj na trenie naszej gminy mając na uwadze podatek i rynek. Chodzi 
o zdolność nabywczą  naszego społeczeństwa .Porównując stawki  do innych gmin 
mówiono, że  w niektórych jest stawka jeszcze  wyższa,  ale są gminy, gdzie jest 
jeszcze niżej. Myślę, że tam, gdzie jest jeszcze niżej było to przemyślane przez tych, 
którzy stosowne uchwały podejmowali, bo czym przyciągnąć potencjalnych 
inwestorów. Chodzi również o to, że pozostałe stawki podatku od nieruchomości 
powinny również pozostać bez zmian zważając na fakt dużego zubożenia naszego 
społeczeństwa. Musimy być świadomi tego, że zostawiając te stawki podatku bez 
zmian spowodujemy,  że w budżecie od strony dochodowej pomniejszamy te 
dochody o kwotę 46 tys.zł, ale z drugiej strony musimy być świadomi tego, że 
analizując w najbliższym czasie stronę dochodową naszego budżetu to będzie dosyć 
znaczący udział we wzroście podatku rolnego. Jest to związane ze zmianą stawki 1 q 
żyta, która wzrosła o ponad 60 %, w związku z tym będzie tam widoczny wzrost 
dochodu z tytułu podatku rolnego. Wydaje mi się jak najbardziej zasadne, żeby 
stawki podatku pozostawić bez zmian.

Radny Lesław Górski – powyższy wniosek uważam za bardzo merytoryczny i 
całkowicie się z nim utożsamiam.

Radny Bronisław Kanas – zwracam się do radnych – rok temu o tej porze to ja 
wnioskowałem o zablokowanie wzrostu wszelkich podatków i dzięki Państwa 
wsparciu udało się to. Z perspektywy tego roku, chcę powiedzieć, że mieliśmy święty 
spokój jeśli chodzi o naszych wyborców, społeczeństwo, nie przytykali nam żadnej 
łatki i uważam, że to był słuszny krok. Dzisiaj również utożsamiam się z propozycją i 
będę głosował za utrzymaniem podatków na tym samym poziomie jak w mijającym 
roku, a dodatkowym argumentem jest to, że nasze społeczeństwo czekają o wiele 
wyższe stawki za wywóz nieczystości. Coś za coś  i myślę, że będzie łatwiej nam 
radnym tłumaczyć naszym wyborcom, podatnikom te sprawy.

Przew. RM – jak zauważyliście Państwo od stycznia czekają nas podwyżki innych 
mediów, ale musimy też zwrócić uwagę na stronę dochodową naszej Gminy . 
Podjęliśmy uchwałę dot. wprowadzenia zmian do budżetu, w której przyznaliśmy 
kwotę na trzecie już w tym roku  wyrównanie nierentowności wysypiska. Jest to już 
kwota w granicach 60 tys.zł. Czyli przy tak minimalnym wzroście jaki został 
zaplanowany tj. 2,3% czyli o poziom inflacji  jest to przypuszczam kwota 
nieodczuwalna w budżetach rodzinnych, ale sukcesywna. W momencie, kiedy 
będziemy cały czas stali na zamrożonym poziomie jeśli chodzi o stawki podatku, to w 
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pewnym momencie dojdziemy do wniosku, że aby realizować zadania postawione 
przed nami będziemy musieli tych dochodów w jakiś sposób szukać. W tym 
momencie jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości dot. działalności podatek ten w 
przypadku nieruchomości od osób prawnych jest to 42 tys. m2  powierzchni, co w 
dużym stopniu jest to podatek płacony przez firmę, która dokonała zakupu obiektów 
po byłej cukrowni. Ten metraż będzie nam spadał ( gospodarka rabunkowa) i tę 
stronę dochodową czas będzie weryfikował i należy się nad tym zastanowić. Czy 
jesteśmy w stanie zrezygnować z dochodów  podniesionych  o te 2,3 %   w postaci 
podatku od nieruchomości, żeby potem nie było problemów z realizacją zadań jakie 
przed nami stoją.

Radny L.Górski – odnosząc się w pewnym stopniu do Pańskiej wypowiedzi nie 
zgadzam się do końca, ponieważ wracając do wypowiedzi przedmówcy radnego 
Kanasa „bo Kanas wie co mówi”,  poszukajmy oszczędności gdzie indziej. 
Argumenty są merytoryczne, ale poszukajmy oszczędności przy budżecie w 
wydatkach na administrację samorządową, a nie w kieszeni biednych podatników.

Burmistrz Gminy – nie będę się ustosunkowywał do wypowiedzi mojego 
przedmówcy, który zachęca do szukania oszczędności w administracji, bo te hasła 
padają na tyle często, że zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić. Trudno
 w urzędzie pracować przy zgaszonym świetle i wyłączonych kaloryferach, pisząc 
ołówkami na glinianych tabliczkach. Te czasy już kiedyś minęły. Musimy mieć 
świadomość, że podejmując uchwałę o wysokości podatków ustalamy w części 
dochody gminy, te dochody, które później w wydatkach dzielą się niejako na dwie 
części tj. na wydatki stałe, które Gmina i tak poniesie bo musi . To są również 
wynagrodzenia, oświata, kultura . Może zabraknąć na wydatki, które nie są stałymi, 
ale są zadaniami inwestycyjnymi, remontowymi. Za część z tego budżetu remontuje 
się dachy, chodniki, wymienia się okna w mieszkaniach lokatorskich i o tyle pieniędzy 
będziemy mieli mniej. Podejmując decyzje weźcie Państwo to pod uwagę, bo ja 
rozumiem brawa na widowni, ale w Gminie Baborów nie nastąpi podwyżka, 
ponieważ nastąpi niejako wyrównanie współczynnika inflacji, który jest obliczony na 
taką skalę i w takiej skali wzrostu zaproponowaliśmy stawki. Musimy pamiętać, że 
takie działania były już podejmowane, zamrażało się na rok, dwa, trzy jakieś opłaty, 
obciążenia i potem nagle budziliśmy się, że jesteśmy gdzieś bardzo nisko, brakuje 
nam pieniędzy i nie wiadomo co z tym fantem zrobić.

Radny B.Kanas – to nie o brawa chodzi , odniosę się do słów P.Przew. RM, który 
raczył sobie stwierdzić i wyrokować o budżetach rodzinnych . Nie tak dawno 
mieliśmy przedstawicieli budżetów rodzinnych, gdzie 5 zł. było ważną sprawą, także 
z tymi ocenami w wypowiedziach radził bym się wstrzymać.
Jeżeli na komisji  słyszę, że Burmistrz planuje zwiększenie zatrudnienia w najbliższej 
przyszłości

Burmistrz Gminy – rozważa, a nie planuje 

Radny B.Kanas – można się spierać, ale dla mnie jest to istotna informacja jako 
radnego. W dobie, kiedy wprowadziliśmy program e-urząd Pan twierdzi, że pańscy 
podwładni, urzędnicy nie dają sobie rady, mają tyle pracy, a ja w niedalekiej 
przyszłości zgłoszę wniosek o reorganizację w Urzędzie Miejskim, być może uda 
nam się połączyć jakieś stanowiska i to będą oszczędności,
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a może spróbujmy zweryfikować zapraszając na nasze posiedzenia przedstawicieli 
poszczególnych działów, zapytajmy z czym sobie nie dają rady, jakiej pomocy 
oczekują. Ja rozumiem, że może szeregowy pracownik zarabia mało, trzeba więcej 
ale jak mi na ulicy idącego na sesję spotyka mieszkaniec i pyta się czy to prawda, że 
Burmistrz zarobił 107 tys.zł w ubiegłym roku? Odpowiedziałem, że nie wiem. Czy to 
prawda, że P.Dyrektor Czekańska zarobiła 52 czy 56 tys.zł.? Odpowiedziałem, że nie 
wiem. Skąd ludzie mają takie liczby?
P.Burmistrzu na jakiej podstawie w Suchej psinie funkcjonuje oddział przedszkolny- 
jest tam 11 dzieci z Gminy Baborów . Na ul. Powstańców w Baborowie w przedszkolu 
brakuje 25 dzieci, żeby uzupełnić stan. Co radny ma o tym myśleć i odpowiedzieć 
mieszkańcowi?

Radny Jan Jasion – chciałbym ustosunkować się do wypowiedzi radnego Kanasa- 
zdziwiło mnie, że Pan nie potrafił odpowiedzieć mieszkańcom na pytanie nt. 
przedszkola w Suchej Psinie, nt. przedszkola na ul. Powstańców, bo przecież to Pan 
jest przewodniczącym doraźnej komisji RM powołanej przez tą Radę, która zajmuje 
się opracowaniem strategii oświaty i na pewno te sprawy już  były wstępnie 
omawiane, a wnioski zostaną zawarte w strategii. Dziwne jest Pana zdanie, że radny 
nie potrafił odpowiedzieć, to znaczy, że Pan nie ma pomysłu na to? Ja osobiście 
mam, przedstawię to w planach pracy tej doraźnej komisji.

Radny B.Kanas – młody stażem radny J.Jasion bardzo poważny zarzut skierował w 
moją stronę. Jakim prawem ja mogę mówić o dokumencie, który się jeszcze nie 
urodził, jeszcze wiele potrwa tygodni zanim sporządzimy  strategię obowiązującą  nie 
od jutra, ale od nowego roku szkolnego. Jako radny nie mający doświadczenia mógł 
Pan o tym nie wiedzieć dlatego ten głos. Zadałem Burmistrzowi pytanie, na które 
dzisiaj oczekuję odpowiedzi. Co skłoniło Burmistrza do tego, albo dyrektorów, aby w 
Suchej Psinie utworzyć oddział . P.Radny nie ma przedszkola w Suchej Psinie, 
zlikwidowane zostało już dawno, jest oddział przedszkolny w Suchej Psinie, który 
liczy 11 dzieci w tym dwoje nie z naszej gminy.        

Przew. RM – zbaczamy z tematu, bo jesteśmy w temacie podatków a mówimy o 
przedszkolach 

Radny J.Jasion – nie ja użyłem sformułowania przedszkole Sucha Psina  jako 
pierwszy, bo gdyby Pan użył poprawnej formy (…)   
  
Sołtys Tłustomostów Franciszek Meissner – jestem czwarty raz na sesji i 
niektórym radnym się przyglądam i przysłuchuję. Niektórzy nie wiedzą po co tutaj 
zasiadają. Nie wiedzą jak świat się kręci. Gmina nasza ma w budżecie 45 % kredytu 
. Przez te 4 sesje nie było jeszcze żadnego planu  co zrobić, jak z tego długu nie 
wyjdzie. Sprzedaje się działki i to się przejada. Majątek Gminy zubożeje . Grozi nam 
biurokracja i administracja. O co się zwróciłem  do władz gminy słyszałem, że nie ma 
pieniędzy. Oto jeden z przykładów: w Tłustomostach szkoła zlikwidowana jest cztery 
oddziały . Zrobiono przekręt zamknięcia szkoły. Zrobiono bez wiedzy, zamknięto 
szkołę. Wiem co mówię, a na to są dowody. Dzisiaj nie wiadomo, czy w przyszłym 
roku będzie następny oddział otwarty. Skoro w tym roku nie ma pierwszej klasy to 
daję głowę, że w przyszłym roku tego oddziału też nie będzie i szkoła pójdzie pod 
nóż, bo nikt dla dwóch oddziałów szkoły nie będzie trzymał. Druga sprawa- bez Rady 
Sołeckiej zaplanowano podłączenie kanalizacji sanitarnej. Ja się pytam, czy dobry 
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gospodarz Gminy mając tyle problemów jak drogi transportu rolnego, które dzisiaj 
wyglądają jak pobojowisko, nikt z radnych się nie zapyta jak my chłopi dzisiaj w 
błocie , nie ma 20 tyś żeby tłucznia przywieść, tam się buduje kolektor sanitarny –
pytam  dla kogo . Szkoła za chwilę  przestanie istnieć, czy to jest gospodarskie 
myślenie, skoro jest tysiąc innych problemów. Drugi temat – sprawa dożynek. Dobry 
gospodarz jak robi dożynki i zarobi przy tym. Przykładem są dożynki w 
Tłustomostach. Z Gminy dostaliśmy tylko pomoc w postaci podłączenia rozdzielni 
prądu a zrobiliśmy dożynki porównywalne do Baborowa i jeszcze zarobiliśmy i część 
pieniędzy zarobionych przeznaczyliśmy na chore dziecko. W Baborowie lekką ręką 
robi się imprezę, ileś tysięcy kosztuje i co zostaje – sztuczne ognie na wieczór. 
Ludzie, to jest gospodarskie myślenie? Za chwilę w budżecie będzie 50 % kredytu, z 
czego ten kredyt będzie spłacany. Gmina w ciągu trzech-czterech lat jest skazana na 
zarząd komisaryczny.

Radny L.Górski – w wypowiedzi sołtysa spotkałem się z poważnym zarzutem pod 
adresem P.Burmistrza i administracji gminnej, że był przekręt 

Przew. RM – temat ten proszę poruszyć w punkcie wolne wnioski

Radny Mieczysław Hończak – na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
bardzo walczyłem, żeby te podatki nie zostały podwyższone jako przedstawiciel ludzi 
prowadzących działalność gospodarczą. Będę głosował za stawką 18,00 zł za 1 m 2. 
Jako radny będę się przyglądał administracji publicznej, może można coś 
dopracować. Mamy problemy z oświatą, z przekroczoną subwencją, to są ogromne 
pieniądze, a Pan sołtys powiedział, że chce mieć oddział w Tłustomostach . Nie 
można sobie na to pozwolić,  a to są ogromne pieniądze.

Przew. RM – poddaję pod głosowanie wniosek radnego K.Dolipskiego 
o zamrożenie stawek podatkowych na poziomie roku 2005

Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw-9, wstrzymujących -1

Przew. RM – poddaję pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju 
gospodarczego , aby  w § 1 pkt 2 ppk.2 od 1 m2 powierzchni użytkowej związanej z 
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich 
części zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej stawka wynosiła 18,00 zł 
a  pozostałe stawki tak jak zostały zaproponowane.

Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw-3, wstrzymało się -1

Podsumowując Przew. RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 10 
głosami„za”, przy  4 głosach   ”przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła 
uchwałę nr XII-72/07w sprawie ” stawek podatku od nieruchomości „ – stanowi 
ona zał. nr 8 do niniejszego protokołu 

Ad 3
e`) podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
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Przew. Komisji Budżetu Magdalena Wójcik – Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały druk nr 81 a/07

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 

głosami„za”, przy 0 głosów  ”przeciw” i 0 głosów „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę nr XII-73/07 w sprawie ” zwolnień od podatku od nieruchomości „ – 
stanowi ona zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad 3
e) podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej

Przew. Komisji Budżetu Magdalena Wójcik – Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Radny B.Kanas – będę głosował za tą uchwałą, z uwagi na to, że gmina remontuje 
plac, będą lepsze warunki dla handlujących, w związku z tym coś za coś, wspaniała 
okazja, żeby podnieść stawkę 

Prezes ZUK Ewa Kroczak – plac targowy będzie wyglądał dobrze a co z toaletami, 
które byłyby tam bardzo potrzebne.

Przew. RM– będziemy o tym rozmawiali w trakcie dyskusji nad projektem budżetu.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 

głosami„za”, przy 0 głosów  ”przeciw” i 0 głosów „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę nr XII-74/07 w sprawie ” opłaty targowej „ – stanowi ona zał. nr 10 do 
niniejszego protokołu.

Ad 3
g)podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 ( dot. działki w Baborowie)

Przew. Komisji Budżetu Magdalena Wójcik – Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały druk nr 72/07

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 13 

głosami„za”, przy 0 głosów  ”przeciw” i 0 głosów „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę nr XII-75/07w sprawie” przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży „ – 
stanowi ona zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 3
h) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
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( dot. działki w Dziećmarowie)

Przew. Komisji Budżetu Magdalena Wójcik – Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały druk nr 71/07

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 13 

głosami„za”, przy 0 głosów  ”przeciw” i 1 głosie  „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę nr XII-76/07w sprawie” przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży „ – 
stanowi ona zał. nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad 3
i) podjecie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd- druk nr 

69/07 
Dyr. Zespołu Szkół  Elżbieta Kielska – w budynku szkoły w Tłustomostach są 
zamknięte pomieszczenia w których kiedyś było przedszkole nie mam do nich 
dostępu i nigdy nie miałam, a czy będę miała dostęp?

Burmistrz Gminy – tak jak P.Dyrektor zauważyła kiedyś tam  przygotowano 
pomieszczenia i funkcjonowało tam przedszkole . W chwili obecnej pozostało tam 
umeblowanie tego przedszkola. Jak najbardziej zarządca powinien mieć dostęp do 
wszystkich pomieszczeń i klucze od tych pomieszczeń i Pani je dostanie.

Dyr. ZS – co ze sprzętem przedszkola?

Burmistrz Gminy – sprzęt jest własnością gminy jak i wszystko, co
w budynkach się znajduje. Jeżeli będą potrzebne wolne pomieszczenia to zostaną 
one uprzątnięte, a jak nie będą potrzebne to może sprzęt tam stać, bo gdzieś musi .

Dyr. ZS – jest tam jeszcze sprawa telefonu 

Dyrektor GZOKiS Bogumiła Czekańska – po sesji tym tematem się zajmiemy i 
ustalimy

Radny C.Wanat – planuje się tam otworzenie oddziału Banku Spółdzielczego w 
Baborowie jak to się ma do tej uchwały?

Burmistrz Gminy – do dnia dzisiejszego Burmistrz Gminy w ramach 
przysługujących mu uprawnień stosownego porozumienia nie podpisał, jest moja 
akceptacja. Pomieszczenie stoi wolne, od wielu lat nie używane
 i uważam, że nie będzie żadnych przeciwwskazań, żeby taką umowę, czy 
porozumienie podpisał zarządca budynku czyli P.Dyrektor Kielska 

Przew. Komisji Budżetu Magdalena Wójcik – Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały druk nr 69/07

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 

głosami„za”, przy 0 głosów  ”przeciw” i 0 głosów  „wstrzymujących” podjęła 
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uchwałę nr XII-77/07 w sprawie” oddania nieruchomości w trwały zarząd „ – 
stanowi ona zał. nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad 3
j) podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia  odpłatności 

za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne.

Przew. RM – na poprzedniej sesji mieliśmy na sesji delegację rodziców
 i komisja merytoryczna  zajęła się tematem i powstał ten projekt uchwały druk nr 
70/07

Przew. Komisji Budżetu Magdalena Wójcik – Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały druk nr 70/07

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 

głosami„za”, przy 0 głosów  ”przeciw” i 0 głosów  „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę nr XII-78/07 w sprawie” zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne „ – stanowi 
ona zał. nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad 3
k) podjęcie uchwały w sprawie  rodzajów  oraz warunków i sposobu 
przyznawania świadczeń   pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Przew. Komisji Budżetu – na komisji został zgłoszony wniosek 
o  uzupełnienie  projektu  uchwały w § 3 pkt 5 i otrzymał by brzmienie: zapomoga 
przyznawana jest na pisemny,  umotywowany wniosek nauczyciela lub członków jego 
rodziny . Ten projekt uchwały wraz ze zmianą komisja zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 13 

głosami „za”, przy 1  głosie  ”przeciw” i 0 głosów  „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę nr XII-79/07w sprawie” uchwały w sprawie  rodzajów  oraz warunków i 
sposobu przyznawania świadczeń   pomocy zdrowotnej dla nauczycieli „ – 
stanowi ona zał. nr 15 do niniejszego protokołu

Ad 3
l) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Baborów na lata 2008-2013

Przew. RM – ten projekt uchwały oraz problemy zawarte w Strategii zostały 
omówione na Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. Tego typu strategie 
są przyjmowane przez samorządy bo jest to dokument wymagany przy ubieganiu się 
o środki unijne.

Kierownik OPS – Urszula Szewczuk omówiła ogólne zagadnienia zawarte w 
przedłożonej strategii.
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Przew. Komisji Oświaty – Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały druk 
nr 64/07

Radny C.Wanat – nie mogłem być na komisji i dlatego teraz zadaję to pytanie - 
lawinowo rośnie ilość przyznanych  świadczeń w okresie od 2004-2007, czy 
wiadomo  jaka to jest teraz liczba

Kierownik OPS – nie jestem przygotowana do odpowiedzi na to pytanie, gdyby 
powiedziano mi o tym przed sesją,  to  bym się przygotowała.

Radny Jan Jasion – nie mam nic przeciwko uchwaleniu strategii, wiem, że jest ona 
niezbędna dla P.Kierownik do ubiegania się o środki, ale nie spełnia ona moich 
oczekiwań dlatego mój głos będzie wstrzymujący.

Sołtys Tłustomostów – P.Kierownik komu to przysługuje ten zasiłek, bo widzę na 
podstawie naszej miejscowości, że otrzymują go ludzie którym on się nie należy. 
Zamiast dawać rybę trzeba dać wędkę. OPS powinien dokładnie te kadry przejrzeć i 
zapędzić do pracy, a nie dać gotowe pieniądze , bo z tego nie ma żadnego efektu.

Przew. RM – p.Sołtysie sądzę, że od dnia dzisiejszego współpraca miedzy Panem, a 
OPS będzie mocniejsza i pan wskaże, bo zasugerował, że są osoby, które potrafią 
ukryć pewne rzeczy, czyli jeżeli Pan zadenuncjuje taką osobę i udowodnimy jej to, bo 
nie sadzę, aby OPS przyznał jakiekolwiek świadczenie nie dysponując pełną 
dokumentacją w sprawie tej osoby.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 10 

głosami„za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 4 głosach  „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę nr XII-80/07w sprawie ”przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych  dla Gminy Baborów na lata 2008-2013  „ – stanowi ona zał. nr 16 
do niniejszego protokołu

Ad 3

m) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baborów. 

Przew. Komisji M.Wójcik – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie 
zaopiniowała projekt .

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 13 

głosami„za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę nr XII-81/07w sprawie ”  przyjęcia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baborów „ – stanowi ona 
zał. nr 17 do niniejszego protokołu.
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Ad 3 
n) wyrażenie opinii w sprawie  podziału lokali mieszkalnych przeznaczonych     do 
remontu przy ul. Dąbrowszczaków 1 w Baborowie

Przew. RM –  z uwagi na fakt, że mieszkanie na ul. Dąbrowszczaków1 nie znalazło 
nabywcy, bo proponowano je 4 lokatorom do Burmistrza zgłosili się chętni, którzy 
zgodzili się na podział tego mieszkania na dwa mniejsze, a następnie 
przeprowadzenie adaptacji na własny koszt. Zgodnie z uchwałą Rady jest taka 
możliwość po wydaniu pozytywnej opinii przez Radę Miejską. Społeczna Komisja 
Mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała taką propozycję.

Informacja na temat oddania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w 
budynku przy ulicy Dąbrowszczaków 1 w Baborowie stanowi zał. nr 18 do 
niniejszego protokołu.

Radny C.Wanat – w/w rodziny zaproponowały poniesienie określonych kosztów jak 
to później jest sprawdzane, czy muszą przedstawić rachunki 

Burmistrz Gminy – zostanie przygotowany rzeczowy zakres wykonanych zadań, przy 
czym, żeby te mieszkania zostały zasiedlone i z tego jednego mieszkania powstały 
dwa mieszkania spełniające warunki, to ten zakres remontów i tak musi zostać 
wykonany przez te rodziny. Uważam, że włożą tam znacznie więcej pieniędzy niż 
deklarują, nie mniej jednak będzie to sprawdzone, czy te prace zostały wykonane.

Przew. RM – kto z Państwa jest za pozytywną opinią,   aby w tej formie zostało 
przydzielone mieszkanie dwóm młodym rodzinom 

Za pozytywną opinią głosowało- 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Ad 3
o)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet radnym – druk nr 74 a

Przew. RM –z uwagi na to, że od 1 stycznia 2008r. następuje zmiana w wysokości 
minimalnego wynagrodzenia, a w dotychczas obowiązującej uchwale mieliśmy 
zapisy, że dieta radnego i przewodniczących  komisji ustalona była procentowo, a 
przew. RM i wiceprzewodniczącego kwotowo postanowiono to ujednolicić i 
zaproponowano, aby wszystkim ustalić dietę w formie kwotowej. 
Na Komisji Budżetu opracowano i zaproponowano stawki ujęte w zaproponowanym 
projekcie uchwały.

Radny B.Kanas – moim zdaniem zbyt duża jest rozpiętość między dietą radnego, a 
dietą Przew. i   Wiceprzewodniczącego RM. Myślę, że niektórzy
 z nas czują się być może niedowartościowani swoją postawą, zaangażowaniem tu 
na sesjach i mają pewne opory, krępują się. Nikt nikomu nie robi łaski, takie jest 
prawo w Polsce. Wybierają nas ludzie, oczekują od nas właściwej postawy, 
sprawiedliwych uchwał, sprawiedliwego traktowania 
i powinniśmy podołać tym obowiązkom. Można całą kadencję nie odezwać się ani 
razu i być zadowolonym z tego co jest. Ja wyrażam swoje niezadowolenie. W 
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związku z tym, że od niedawna przewodniczę Komisji doraźnej Rady Miejskiej, która 
podjęła się poważnego zadania- opracowania strategii oświaty na sześć kolejnych 
lat. Stworzenie tego zespołu było wielkim problemem jak Państwo pamiętacie, nikt 
nie chciał w tym uczestniczyć. Nie wiem czy dlatego, że nie ma tam diety, czy 
dlatego, że ktoś nie ma na tyle własnej wiedzy, doświadczenia, żeby coś wnieść. 
Mamy wielkie ambicje stworzenia dokumentu jakiego w historii w tej Gminie nie było. 
To wymaga dużego poświęcenia, to wymaga twórczej pracy . Tam się nie przychodzi 
po to, aby ponarzekać . Tam trzeba stworzyć dokument, więc pracujemy twórczo. 
Jako przewodniczący tej komisji zwracam się do Pana Przewodniczącego, żeby w tej 
uchwale znalazł się zapis gratyfikacji za tę pracę. My opracujemy dokument na 
którym następne pokolenia będą pracowały. Opracowanie takiej strategii powierzone 
firmie może kosztować kilkanaście tysięcy złotych, bo takie przypadki w naszej 
gminie już mieliśmy. Dlatego zwracam się aby znalazł się taki zapis aby Komisja 
której przewodzę i czuję się odpowiedzialny .Gdybyśmy w § 2 pkt 2 dopisali z 
wyjątkiem komisji doraźnej .Czy taki zapis miałby moc sprawczą? Pozostawiam 
temat do dyskusji.

Radny J.Jasion – rozumiem co radny ma na względzie przedstawiając taką opinię. 
Uważam, że można by jedynie uchwalić dietę dla komisji doraźnych powoływanych 
przez Radę Miejską i można byłoby się tym zająć na najbliższej komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego, a sam projekt uchwały o którym teraz mówimy 
przegłosować. 

Radny K.Dolipski – w mojej ocenie bardzo dobrze się stało, że dieta wyrażona jest 
kwotowo, a nie odniesiona do minimalnego wynagrodzenia. W budżecie uchwalonym 
na 2007r. koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zostały określone na 
kwotę 85.200 zł. jest to pokaźna kwota. Myślę, że my jako radni powinniśmy dać 
dobry przykład i nie mówić tylko o oszczędnościach w samorządzie, administracji 
samorządowej, szkole, oświacie tylko powinniśmy zacząć od siebie. Wnioskuję, aby 
do tego projektu uchwały zmienić kwoty dot. wysokości i wszystkie obniżyć o 20%. 
Byłyby to kwoty następujące :dieta radnego -112 zł., dieta przew. Komisji – 152 zł., 
dieta Przew. RM – 720zł. i Wiceprzewodniczącego RM – 400 zł.

Radny M.Hończak – odnosząc się do wypowiedzi radnego B.Kanasa – mówiliśmy o 
zamrożeniu podatków, a chcemy diet dla Komisji doraźnych. Nie zgadzam się z tym, 
jeżeli ktoś decyduje się na pracę w komisji doraźnej to wie, że musi ten czas 
poświęcić i robi to społecznie. Czy prace nad stworzeniem strategii oświaty, czy tak 
komisja umie wypracować,czy mogą to zrobić zawodowcy to jest pojęcie względne. 
Przychylam się do propozycji P.Dolipskiego.

Radny C.Wanat- na Komisji ja zgłosiłem propozycje zamrożenia tych diet. Obniżać 
rzeczywiście można, jest to populistyczne, ale radny ma też wydatki . Są 
miejscowości gdzie radny z sołtysem organizowali dożynki i wykonali przy tym 
mnóstwo telefonów, są to koszty związane z tą działalnością. Plusem jest już to, że 
nie podnosimy tych diet, a wzrosłyby , gdyby obowiązywała dotychczasowa uchwała. 
Ponadto jednym z argumentów jest dojazd, a paliwo również drożeje.

Radny B.Kanas – każdy z nas ma swoje spojrzenie, swoje dochody i wydatki. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, by radny wziął swoją dietę i w każdej chwili może mieć piękny 
gest, na dobroczynny cel, wpłacić na chore dziecko, pomóc temu co nie ma na chleb 
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na ulicy, wiele szczytnych celów, których my przedstawiciele wybrani  narodu 
możemy  się pokazać w bardzo piękny sposób i szkoda, że nie wszyscy z tego 
korzystamy. W BS leżą gotowe czeki i można je realizować.

Przew. RM – pytanie  radnego B.Kanasa – czy rozwiązanie proponowane przez 
wiceprzewodniczącego, aby na najbliższej komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego merytorycznie podejść do tematu i go omówić satysfakcjonuje Pana 
wypracowanie kolejnej poprawki do uchwały czy widzi Pan inne rozwiązanie?

Radny B.Kanas – absolutnie nie . Dzisiaj jest temat i rozmawiamy i powinien być on 
załatwiony i ja zgłaszam, żeby w § 2 pkt 2 dopisać z wyjątkiem komisji doraźnej 
powołanej przez RM.

Przew. RM – ale to nie spowoduje ustalenia stawki dla członka komisji doraźnej

Sekretarz Gminy – nikt nie powiedział, że członkom komisji doraźnej nie przysługuje 
dieta. Jeżeli radny podejmie decyzje, że rezygnuje z pobierania z jednej z Komisji to 
dostanie za udział w komisji doraźnej. Wstawienie po przecinku „za wyjątkiem komisji 
doraźnych”. Problem jest taki,  przysługuje członkom Komisji doraźnej od momentu 
powołania do momentu złożenia sprawozdania. Czy to nie spowoduje, że na 
sprawozdanie będziemy czekać w nieskończoność?

Radny B.Kanas – nie sądzę 

Przew. RM – z uwagi na to, że nie był to wniosek radnego w temacie, to temat trafi 
do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego do omówienia .
Poddaję wniosek radnego K.Dolipskiego pod głosowanie 

Radny W.Hołownia – proszę o przerwę, w trakcie której chciałbym przedyskutować 
stawki diet zaproponowane przez radnego jak również sprawę diet dla komisji 
doraźnej.

Przew. RM – ogłaszam przerwę.

Po przerwie Przew. RM – witam rodziców dzieci z Rakowa , Tłustomostów oraz 
nauczycieli  przybyłych w trakcie na sesję i przechodzimy do realizacji porządku .
W związku z tym, że sugestia radnego nie spełnia wymogów wniosku sprawa będzie 
dyskutowana na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, a pod głosowanie 
poddaję wniosek radnego K.Dolipskiego.

Za wnioskiem opowiedziało się 4 radnych, przeciw-6, wstrzymało się -3.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 13 radnych - 8 

głosami„za”, przy  4 głosach  ”przeciw” i 2 głosach  „wstrzymujących” podjęła 
uchwałę nr XII-81/07w sprawie ” ustalenia diet radnym”  – stanowi ona zał. nr 
19 do niniejszego protokołu.
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Ad 3
b) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej  przysługuje dieta.- druk nr 75 b

Przew. RM – wniosek sołtysów był taki, aby ta stawka była ustalona 
w wysokości 120 zł. i bez zapisu, ale z uwagi na przepisy w tym temacie są 
jednoznaczne i należy określić, że dieta przysługuje za konkretne wykonane zadanie 
i zaproponowana stawka wynosi w § 1 „ sołtysowi oraz przewodniczącemu zarządu 
osiedla jeżeli zostali zaproszeni do udziału w sesji Rady Miejskiej przysługuje dieta w 
wysokości 100 zł. 
Proszę o informację w tym temacie.

Sekretarz Gminy – komisja przyjęła pod obrady projekt druk nr 75 b, który 
praktycznie  jest  taki sam jak dotychczas, zmiana polega na  ustaleniu diety 
w formie kwotowej tak jak w przypadku radnych, przy czym kwota jest trochę wyższa 
niż dotychczas obowiązywała. 

Radny Jarosław Ronczka – w uchwale jest zapis „jeżeli zostali zaproszeni do 
udziału” proponuję zapis ”za udział w sesji”. Radnemu przysługuje za udział w sesji, 
jeżeli nie był nie dostaje a sołtysowi i przew. zarządu wystarczy, że zostali 
zaproszeni. Dla mnie zaproszenie, a udział to są dwie różne rzeczy . Zgłaszam 
wniosek o wpisanie „za udział” w sesji Rady Miejskiej.

Radny C.Wanat – chciałem wrócić do wniosku jaki zgłosiłem na Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego i wnioskuję o przyznanie ryczałtu 
w wysokości  120 zł. przez wszystkie miesiące w roku, bez względu na udział w sesji. 
Wówczas sołtysi nie będą musieli przychodzić, bo taka obiekcja istniała wśród 
radnych, że sołtysi nie będą przychodzić . Jeżeli tak będzie to zawsze można to 
zmienić. Tym bardziej, że jest to  nie tyle za udział a za pełnienie funkcji sołtysa.

Przew. RM – chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli będzie to ryczałt to będzie 
opodatkowany podatkiem dochodowym.  

Sekretarz Gminy – może być zapis „… przysługuje miesięczna dieta w wysokości…)

Radny B.Kanas – tę propozycje uważam za bardziej słuszną, dlatego, że jest to 
propozycja, która wypłynęła ze środowiska sołtysów  i to  sprawi, że sołtys jako 
gospodarz swojej wioski, to podniesie jego prestiż w lokalnej społeczności. Wtedy 
łatwiej będzie od sołtysa wymagać konkretnych zadań, które na sesjach Rady 
Miejskiej mogą wyniknąć.

Radny M.Hończak-  słucham tego koncertu życzeń – sołtysi chcą więcej, podatki 
mieliśmy obniżać. Uwzględniając tą propozycję jest to 40% podwyżki, uważam, że 
jest to za dużo.

Sekretarz Gminy – pytanie do wnioskodawcy – czy dieta w tym przypadku dotyczy 
też radnych, którzy są jednocześnie sołtysami?
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Radny J.Jasion – chciałbym przypomnieć tym, którzy nie byli na Komisji Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego, że ta kwestia była omawiana bardzo szczegółowo na 
Komisji. Były dwie propozycje projektów uchwał i wniosek wypracowany przez tę 
komisję został zawarty w projekcie uchwały druk nr 75 b. Podzielam zdanie radnego 
J.Ronczki.

Radny C.Wanat – można wnioskować, a poza tym nie wszyscy biorą udział 
w Komisji. Na niej było nas 10 a dzisiaj jest 14 radnych.

Przew. RM – każdy radny ma prawo wnosić wnioski i zostanie on poddany pod 
głosowanie.

Sołtys Tłustomostów – jesteśmy zapraszani na sesje i siedzimy jak na tureckim 
kazaniu. Wy swoje, a my słuchamy,  albo  nie. Chodzi konkretnie
 o rekompensatę za pełnienie funkcji sołtysa. Jest wiele spraw – telefonów, które 
trzeba wykonać dla społeczności lokalnej, trzeba przyjechać do Urzędu w różnych 
sprawach. Te 100 zł miało by być na poniesienie kosztów i nic więcej. Jeżeli ma być 
za udział w sesji to uważam, to za bezsensowne. Potocznie można powiedzieć, że 
jest to na prowadzenie biura sołtysa.

Radny –Sołtys Dzielowa – F.Wierzbicki  - myślę, że gdyby sołtys miał do dyspozycji 
100 zł. miesięcznie było by satysfakcjonujące dla pełnienia tej funkcji przez sołtysów. 
Składam wniosek, żeby bez względu czy będzie sołtys na sesji czy też nie 
otrzymywał miesięcznie dietę w wysokości 100zł.

Radny J.Jasion –zgłaszam wniosek, aby zapis uchwały był następujący: sołtysowi 
przysługuje miesięczna dieta w wysokości 100zł., Przewodniczącemu Zarządu 
Osiedla przysługuje miesięczna dieta
 w wysokości 70 zł.” Będzie wolą tych przedstawicieli samorządu czy będą aktywnie 
uczestniczyć w pracach Rady czy też nie, a my będziemy mieć swoje zdanie. 

Przew. RM – czy radny J.Ronczka pozostaje przy swoim wniosku 
o wykreślenie, bo kolejne wnioski są dalej idące zmieniające cały zapis §.

Sekretarz Gminy -  może w pierwszej kolejności dwa wnioski czy ma być to dieta za 
udział, czy dieta zryczałtowana, a potem należy tylko określić kwotę . 

Przew. RM – kto jest za tym, aby było to w formie diety miesięcznej dla sołtysa czy 
za udział. Każdy z radnych ma 1 głos.
Kto jest za tym, aby sołtysowi przysługiwała dieta miesięczna?

Za wnioskiem opowiedziało się 12 radnych 
   
Przew. RM – został przegłosowany następujący zapis do uchwały: sołtysowi oraz 
przewodniczącemu zarządu osiedla przysługuje dieta miesięczna” i teraz mamy trzy 
wnioski dot. tego tematu i poddam te wnioski pod głosowanie.
Pierwszy wniosek radnego C.Wanata to kwota 120 zł.- za wnioskiem głosowało 5 
radnych
Drugi wniosek radnego F.Wierzbickiego  to kwota 100 zł.- za wnioskiem głosowało -5 
radnych 
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Trzeci wniosek radnego J.Jasiona to kwota 100 zł do sołtysów i 70 ł. dla 
Przewodniczących Zarządu Osiedli – za wnioskiem głosowało 4 radnych 
Dwa wnioski uzyskały równa ilość głosów, w związku z tym proszę o określenie się w 
kolejnym głosowaniu radnych, którzy głosowali nad trzecim wnioskiem.

Kto jest za tym, aby sołtysowi oraz przewodniczącemu zarządu osiedla 
przysługiwała dieta w wysokości 120 zł.
Za wnioskiem opowiedziało się 5 radnych

Kto jest za tym, aby sołtysowi oraz przewodniczącemu zarządu osiedla 
przysługiwała dieta w wysokości 100 zł.
Za wnioskiem głosowało 6 radnych . 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały z przyjętym wyżej 
wnioskiem.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności 14 radnych - 12 
głosami„za”, przy 0 głosów  ”przeciw” i  1 głosie   „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę nr XII-83/07w sprawie ” ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu 
organu prowadzącego jednostki pomocniczej  przysługuje dieta ”  – stanowi 
ona zał. nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad 5.
Przew. RM – na wniosek radnego B.Kanasa zostały zorganizowane dwa spotkania w 
sprawie zlewni wody pod wiaduktem  ul. Opawskiej. Obecnie ustalenia z 
właścicielem drogi tj. Powiatem są następujące : w najbliższym  okresie czasu będzie 
sfrezowany asfalt pod wiaduktem  i położony nowy dywanik i wyprofilowanie tego 
terenu, aby woda, która wpływa miała możliwość wpływu do kanału burzowego. Mają 
być zabezpieczone wloty i ma być poprawiony stan na skrzyżowaniu ul.Polnej i 
Opawskiej. Na pierwszym spotkaniu była informacja o kanalizacji burzowej na tym 
odcinku Informuje, że ani budżetu gminy, ani Starostwa nie stać w tym momencie na 
budowę kanalizacji burzowej na odcinku skrzyżowania ulicy Kolejowej i Opawskiej do 
wjazdu do Wytwórni Pasz. Na tym odcinku nie ma kanalizacji burzowej wg 
posiadanej dokumentacji w UM i Starostwie. Te trzy łapacze wody, które są na 
wjeździe Wytwórni Pasz są tzw. prowizorką, można to nazwać przygotowaniem się 
pod budowę tej kanalizacji.
Reprezentowałem Radę na różnych uroczystościach na terenie Gminy 
i Powiatu
Do biura Rady wpłynęło pismo( treść została odczytana i stanowi zał. nr 21 do 
niniejszego protokołu) które było kierowane do Burmistrza. Po  zapoznaniu się z 
treścią tego pisma, które zostało podpisane przez P.Edwarda Kogut, jest to forma 
skargi na Burmistrza przeprowadziłem rozmowę z mieszkańcem w tym temacie, po 
której została sporządzona notatka urzędowa podpisana przeze mnie i 
zainteresowanego. ( treść została przytoczona i stanowi zał. nr 22 do niniejszego 
protokołu).

Radny L.Górski – w tej sprawie była u mnie małżonka P.Koguta i prosiła mnie o 
interwencję w tej sprawie, natomiast jak wiadomo podpis jest P.Koguta więc każdy 
wie co podpisuje i niczego to nie tłumaczy, widział co podpisuje. Ja przelałem na 
papier tylko to, co mówiła Krystyna Kogut.
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Przew. RM – wpłynęły również inne pisma do wiadomości Rady : pismo kierowane 
do Burmistrza od mieszkańców ul. Kolejowej w Tłustomostach w sprawie ustawienia 
dodatkowych punktów świetlnych  – zał. nr 23 do niniejszego protokołu. P.I.Sapa 
przedstawi informacje nt. stopnia zaawansowania prac.

P.Irena Sapa – Kierownik Referatu Gospodarki Zasobami Gminy UM- w ubiegłym 
roku we wrześniu rozpoczęliśmy inwestycję, która miała polegać na ustawieniu 
punktów świetlnych w Tłustomostach. Prace rozpoczęły się poprzez wcześniejsze 
uzyskanie zgody właścicieli działek sąsiadujących 
z PKP. Po kilkutygodniowych negocjacjach dot. ustawienia tych słupów okazało się, 
że projektant nie jest w stanie porozumieć się z właścicielami działek. W związku z 
czym w kwietniu tego roku rozpoczęliśmy negocjacje ze spółką PKP. PKP mają 
swoje działy, które zajmują się poszczególnymi odcinkami działalności. Prace i 
uzgodnienia trwają , nie jest to zależne od nas . 

Przew. RM – kolejne pismo jakie wpłynęło do Rady Miejskiej to  protest Związku 
Nauczycielstwa Polskiego wobec metod działania Burmistrza
Wiceprzewodniczący odczytał treść pisma ( stanowi zał. nr 24 do niniejszego 
protokołu)

Przew. RM – uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 października 
2007r., gdzie poruszano problemy dotyczące Powiatowej Stacji SANEPIDU. 
Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
Przedsiębiorstwo z naszej Gminy RSP Sułków zostało uhonorowane decyzją Rady 
Powiatu „Lwem Głubczyckim” za działalność.
Przew. RM przedstawił analizę oświadczeń majątkowych Rady Miejskiej, odczytując 
pismo Wojewody Opolskiego nt. oświadczeń Burmistrza i Przew. RM ( zał. nr 24 do 
niniejszego protokołu), pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego( zał. nr 25 do 
niniejszego protokołu) oraz sprawozdanie Przew. RM o oświadczeniach majątkowych
( zał. nr 26 do niniejszego protokołu) i poprosił radnych, aby do następnej sesji 
dokonali stosownej korekty.

Radny L.Górski – pytanie do P.Jasiona, który zapoznał z treścią pisma – po 
wysłuchaniu zachodzi taka wątpliwość : Czy Burmistrz naruszył prawo nakłaniając 
Dyr. Szkoły do złamania prawa czy złamał prawo? Proszę o ich rozwianie.

Wiceprzewodniczący RM  - z treścią zapoznałem się  na tej sesji jak większość 
radnych. Trudno mi komentować czy skarga jest  zasadna 
i Burmistrz złamał prawo jak jest sugerowane w piśmie trudno mi w tej chwili 
odpowiedzieć i nie mogę odpowiedzieć.

Radny L.Górski – jak Pan widzi rozwiązanie moich wątpliwości, czy mam złożyć 
stosowne pismo?

Przew. RM – z uwagi na fakt, że pismo jest adresowane do Burmistrza, poczułem się 
w obowiązku, gdyż na końcu jest do wiadomości : Rada Miejska o tym Radę 
poinformować i poinformowałem. Jeśli rada uzna, że należy to traktować jako skargę 
na  działania Burmistrza to zajmie się tym Komisja Rewizyjna, która ma ku temu 
odpowiednie uprawnienia w celu rozwiania tych wątpliwości. Ja na dzień dzisiejszy 
poinformowałem, że do biura Rady wpłynęło takie pismo. W tym momencie sprawa 
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jest otwarta. Ja działam w imieniu Rady  i jeżeli Rada uzna, że należy podjąć 
odpowiednie kroki, ale uważam, że do pisma odniesie się w swoim sprawozdaniu z 
działalności Burmistrz i rozwieje pewne wątpliwości. W punkcie wniosków i zapytań 
podejmiemy odpowiednie działania w temacie jeżeli będą jakieś wątpliwości.

Radny B.Kanas – wyrażam zadowolenie z faktu i chciałem podziękować, że sprawa 
nabrała  mocy urzędowej P.Staroście za szybką reakcję i wierzę, że Panowie 
będziecie konsekwentni  do końca i sprawicie, że ta uciążliwość zostanie złagodzona 
bądź usunięta. P.Starosto jeżeli Panu uda się to zrobić zostanie Pan zapisany w 
historii bardzo pozytywnie, bo nikomu przedtem nie udało się tego zrobić.

Ad 5
Burmistrz Gminy – uczestniczyłem w kilku szkoleniach, konferencjach 
organizowanych przez Opolski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego . Były to spotkania informacyjne, bo trwają jeszcze 
ostateczne przygotowania odnośnie Regionalnego Programu Operacyjnego
 i innych programów pomocowych.
Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji na tyle na ile było to możliwe.
5 października br. – odbyło się w UM zebranie członków „Odnowy wsi”
 i przedstawicieli sołectw, które chciałyby  do tego programu wejść. Czekamy na 
efekty tego spotkania. W samym dniu uczestniczyłem  ze Starostą
 w zebraniu z mieszkańcami Dzielowa . Zebranie dotyczyło  drogi przez Dzielów. 
Starosta zadeklarował remont całości nawierzchni w roku przyszłym.
8 października br. – spotkałem się z Prezesem Cukrowni Polska Cerekiew – 
pojechałem prosić o udostępnienie nam żużla piecowego, który pomoże własnymi 
siłami zrekultywować drogi transportu rolnego. Obiecano mi 200 t żużla nieodpłatnie.
 Z podobnym pismem zwróciłem się do Dyrektora Cukrowni w Raciborzu.
Żuzel z Cerekwii dotrze do Baborowa, Rakowa i Sułkowa, a z Raciborza do 
Tłustomostów, Księżego Pola i Baborowa, skąd będzie dalej rozdysponowany.
20 października br. spotkałem się z liderami Odnowy wsi w Rakowie – była tam 
opracowywana strategia rozwoju miejscowości. Przedstawiłem na nim pomysł, który 
nie był propozycją do realizacji na już, a propozycją do rozważenia. Od wielu 
miesięcy pomieszczenia po barze „Rakowianka” stoją puste. Odbyło się kilka 
przetargów na wynajem tych pomieszczeń, chętny się nie pojawił. Cały obiekt 
świetlicy wiejskiej w Rakowie wymaga gruntownego remontu . Generalnego remontu 
wymaga dach, trzeba wymienić żelazne , wielkie okna przez które są  duże straty 
ciepła. Narodził się pomysł, żeby przenieść przedszkole po niewielkiej adaptacji do 
pomieszczeń po barze „Rakowianka”, myślę, że jest to możliwe , natomiast budynek 
w którym obecnie znajduje się  przedszkole i w niedługim czasie również będzie 
wymagał remontu przeznaczyć do sprzedaży, natomiast pieniądze wzorem 
Boguchwałowa przeznaczyć na sfinansowanie bądź dofinansowanie remontu sali 
świetlicy wiejskiej. Jako, że jest to duży problem i myślę, że społeczeństwo Rakowa 
na najbliższym zebraniu wypowie się i będzie wnioskować, aby podjąć próbę 
realizacji takiego zadania, ponieważ moim zdaniem jest to bardzo uzasadnione ze 
względów gospodarczych i ekonomicznych.
Zorganizowałem i przeprowadziłem zebranie w sprawie podłączenia się do 
kanalizacji sanitarnej tych gospodarstw i mieszkańców Baborowa, którzy mają taką 
techniczną możliwość, a do tej pory się nie podłączyli. Na 40 zaproszonych  do 
udziału, na spotkanie przyszło tylko kilkanaście. Rozdano stosowne deklaracje, w 
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których mieszkańcy mieli się zadeklarować, kiedy takie działania przeprowadzą, do 
pozostałych deklaracje zostały wysłane
 i czekamy  na ich powrót. Będziemy podejmować stosownie z prawem określone 
działania.
Ze strażakami uczestniczyliśmy w przekazaniu samochodu strażackiego
 w Hradcu nad Morawicą  
Zwróciłem się z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ujecie w budżecie  na 
2008r. drogi w Boguchwałowie oraz odcinaka drogi krajowej Sucha Psina –
Boguchwałów.
Uczestniczyłem wraz z Dyr. Czekańską w Festiwalu Kultury Powiatowej.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych  osób, które 
składają oświadczenie Burmistrzowi Gminy – stanowi ono zał. nr 27    do niniejszego 
protokołu.

Burmistrz Gminy – odniosę się teraz do protestu Związków Zawodowych, który 
wpłynął 31 października 2007r. Jestem zażenowany określeniami użytymi przez 
Związek Nauczycielstwa Polskiego, bo nikogo nie nakłaniałem poleceniami 
służbowymi do podjęcia takich decyzji. Panie Przew. Związków Zawodowych ja 
wydałem polecenie służbowe, to nie jest nakłanianie. Nakłanianie kojarzy się z 
różnymi rzeczami, to było polecenie służbowe. Na to polecenie otrzymałem 
odpowiedź P.Dyrektor Zespołu Szkół, która odmówiła wykonania tego polecenia 
służbowego. Jest faktem, takie zapisy w statucie figurują, ale zarówno statut o czym 
P.Przew. ZNP wie, że pierwszy statut nadawany jest przez Radę Miejską, a wszystkie 
zmiany do nadanego statutu wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej. Jeżeli nie 
ma przeciwwskazań 
i nie koliduje  to z niczym, to taka uchwała Rady Pedagogicznej może być podjęta. 
Wydając polecenie służbowe trudno, żebym w 17 punktach instruował Dyrektora 
Szkoły w jaki sposób polecenie wykonać. To chyba nie o to chodzi. Zatwierdzony 
przeze mnie arkusz organizacyjny  obowiązujący od 1 września jest również 
dokumentem, który może w trakcie roku być zmieniany. Służy temu instytucja aneksu 
i z nich wielokrotnie się korzysta. Można zmienić aneksem sposób organizowania, 
zarządzania. Można zmienić osobę zatrudnioną i o tym P.Przewodniczący ZNP na 
pewno wie. Wydając polecenie służbowe  nie będę instruował szczegółowo, bo 
mógłbym  napisać w punkcie pierwszym „proszę wziąć kartkę papieru” pkt. 2 „proszę 
wziąć długopis”- to nie o to chodzi. Wrócę do korzeni tego konfliktu, bo to, że narodził 
się konflikt nie budzi żadnej wątpliwości. Może radni wyciągną wnioski, gdzie należy 
szukać źródła konfliktu. 25 września br. Pani Dyrektor Szkoły podpisała umowę o 
pracę za nauczyciela który od 1 października br.  przechodził na urlop dla 
poratowania zdrowia . Aneks w którym te zmiany uwidoczniono dotarł do mnie do 
akceptacji 3 października br. Trudno, żebym 3 października  wiedział co stanie się od 
1 października i tu jak najbardziej niezachowany termin. Odmówiłem akceptacji tego 
arkusza, bo żeby arkusz zaczął obowiązywać, to zgodnie z przepisami prawa jako 
organ prowadzący mam takie prawo aneks zaakceptować, wysłać go do Kuratorium 
celem zaopiniowania od strony merytorycznej do zaopiniowania i później zatwierdzić. 
Wiąże się to z tym, że zmiana tego typu generuje wzrost kosztów utrzymania 
placówki, ponieważ nauczyciel, który przebywa na poratowaniu zdrowia pobiera 
wypłatę ze szkoły a nie zasiłek z ZUS-u. Zatrudniając następnego nauczyciela trzeba 
zapewnić środki na wypłatę dla niego wynagrodzenia. Jako, że od pewnego czasu 
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szukam oszczędności, a Rada Miejska zobowiązała mnie do tego wprost rozważam 
reorganizację dowozów, która polegałaby na zatrudnieniu jako opiekunów 
w autobusach pracowników z Kodeksu pracy, który ma 40 godzin tygodniowo a nie z 
Karty Nauczyciela na 26 godzin tygodniowo. Mając to na uwadze już we wrześniu 
spotkałem się z pracownikami szkoły – nauczycielami, którzy obecnie są zatrudnieni 
przy dowozach w świetlicy, przedstawiłem im tę koncepcję. Oczywiści nie  wzbudziła 
ona żadnego entuzjazmu, bo jest zrozumiała troska o miejsce swojej pracy. Było to 
we wrześniu, aby każdy
 z nauczycieli, który poczuje się niejako zagrożony a nie ma innych kwalifikacji mógł 
podjąć roczne studia uzupełniające. Mógł wzorem p.radnego  Wanata uzyskać 
kolejne kwalifikacje  uprawniające nauczania kolejnych innych przedmiotów. Kiedy 
pojawiła się ta możliwość, że za nauczyciela, który poszedł na urlop dla poratowania 
zdrowia, szukając oszczędności można było zatrudnić pracownika z Kodeksu pracy z 
takim poleceniem zwróciłem się do Dyrektora, którego obowiązkiem było 
przeanalizowanie całej sprawy zanim P.Dyrektor podpisała umowę o pracę z 
nauczycielem i można było to w jakiś normalny, cywilizowany sposób załatwić. Ciągle 
temat jest jeszcze nie załatwiony. Dzieci oczywiście jeżdżą z opiekunem, nie ma 
żadnej obawy . Można by przytoczyć pismo z Kuratorium, które jest niejako opinią na 
ten temat i przekazałem ją P.Dyrektor. Przeczytam sens, to co z pisma wynika wprost 
„cyt. „opiekę nad dziećmi w czasie przewozów może sprawować każda dorosła 
osoba z którą Gmina podpisze stosowną umowę ale nie muszą to być nauczyciele” . 
Jaki jest aspekt finansowy tej sprawy , otóż nauczyciel, bardzo szanuję tę grupę 
zawodową i uważam, że zarabiają naprawdę za mało jest to moje szczere 
stwierdzenie, ale jeśli mam szanse wykonania tej samej usługi za mniejsze pieniądze 
to uważam, że należy z tej szansy skorzystać. Pracownikowi zatrudnionemu z 
kodeksu pracy, który pracował by 40 godzin i myślę, że nie byłoby problemu znaleźć 
emeryta nauczyciela również z kwalifikacjami, który tę samą pracę wykonałby za 
1200,1300 a może za 1400 zł. natomiast nauczycielowi z pełnymi kwalifikacjami za 
tą samą pracę trzeba zapłacić ok. 2,500 tys.zł. Pracownika o którym mówię z 
Kodeksu pracy można zatrudnić na okres 10 miesięcy, nauczyciela zgodnie z Kartą 
Nauczyciela zatrudnia się na 12 miesięcy. Czy Państwo nie podjęlibyście takiej próby 
zaoszczędzenia określonej kwoty pieniędzy, jeśli mielibyście taką możliwość. 
Uważałem, że robię dobrze, dziś nie zamierzam się z tego wycofywać. Opinie 
prawne, którymi dysponuję mówią, że jest taka możliwość , w praktyce stosowana w 
Gminie Głubczyce. Okazuje się, że działa to i funkcjonuje i nic złego z tego tytułu się 
nie dzieje. Być może problemem jest osoba nauczyciela, z którym P.Dyrektor umowę 
podpisała. To żona P.Przewodniczącego Związków Zawodowych P.Cezarego 
Wanata. Tu zwykła przyzwoitość, gdybym ja występował w tej roli, po prostu bym się 
pod tym pismem nie podpisał, bo mogli się podpisać pozostali członkowie zarządu, 
ale oczywiście każdy decyduje za siebie. W konflikcie tym teczka z dokumentami 
rośnie. Ostatnie pismo, które wpłynęło w tej sprawie ma wczorajszą datę i brzmi 
mniej więcej tak: że w związku z opinią Kuratorium Oświaty w Opolu, stwierdza się, 
że opiekę nad dziećmi może sprawować każda osoba, z którą Gmina podpisze 
umowę.” Proszę o pisemną informację dot. sposobu zatrudnienia tzn. podania 
stanowiska pracowniczego z wykazu stanowisk będącego załącznikiem do 
Rozporządzenia Rady Ministrów „.  Jeżeli proste polecenie służbowe dot. 
zatrudnienia pracownika wiąże się z pytaniami o podstawowe przepisy wynikające z 
kodeksu pracy to ja czegoś tu nie rozumiem. 
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Dyrektor Zespołu Szkół Elżbieta Kielska – Pani Joanna Bieniek 25 września br. 
przyniosła mi orzeczenie od lekarza, że musi  przejść na urlop dla poratowania 
zdrowia. Dzwoniłam w tej sprawie do Burmistrza i mówiłam, że szykuje nam się 
następny urlop. Pan Burmistrz jak zawsze z resztą powiedział, że jest Pani 
dyrektorem i wie Pani co ma robić  i tak też zrobiłam. Znalazłam nauczyciela i 
podpisałam umowę. Nigdy jeszcze nie było aneksu wyprzedzającego jakąś sytuację, 
zmianę  w szkole, ponieważ właśnie takie zmiany dzieją się z dnia na dzień. 
Procedura cała zatwierdzenia aneksu trwa niemal miesiąc. Nie jestem w stanie 
czekać miesiąc bez zastępstwa. Tak jak zawsze , któryś rok z kolei robiłam to 
aneksami . Mimo, że było spotkanie we wrześniu z nauczycielami, gdzie była mowa, 
że jest planowana reorganizacja od przyszłego roku szkolnego, to naprawdę nie 
przyszło mi do głowy, że może  być z tego taki problem, ja po prostu zorganizowałam 
zastępstwo jak za każdego innego nauczyciela. Pani Agnieszka Wanat ma 
kwalifikacje, bo ukończyła Pedagogikę Opiekuńczą i zatrudniłam ją na zastępstwo. 
Aneks przyszedł do Urzędu 3 października, ale wcześniej była informacja 
telefoniczna. Gdy otrzymałam  aneks  bez zgody Burmistrza zadzwoniłam do 
Kuratorium Oświaty do p. kadrowej powiedziała ona, że :nie może się Pani zgodzić 
by to Pani miała zatrudnić  nie nauczyciela. Zadzwoniłam  do konsultanta w 
Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym i usłyszałam ”nie ma Pani prawa , ponieważ 
Pani ma  dwie możliwości zatrudnienia, albo Pani zatrudnia nauczyciela na 
podstawie Karty Nauczyciela a jeżeli by Pani miała zatrudnić pozostałych 
pracowników nie pedagogicznych, całą administrację , obsługę.
Może Pani zatrudnić tylko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
 z sierpnia 2005r.do którego załącznikiem jest wykaz stanowisk pracowniczych i tam 
wśród nazw tych stanowisk nie ma takiej nazwy, która by mówiła opiekun uczniów 
podczas przewozów lub innej nazwy, która miała by to znaczenie. Powiedziano mi, 
nie mogę zatrudniać innych osób spoza ujętych 
w rozporządzeniu. Nie ma w wykazie takiego stanowiska i nie mam pojęcia jak ja 
mam zatrudnić takiego człowieka. Prócz tego zadzwoniłam do radcy prawnego do p. 
Łątki, którego zatrudnia UM, który, gdy opowiedziałam mu problem  odpowiedział „no 
tak zgadzam się z Panią” to było telefonicznie. Do tej pory mimo, że się  zwróciłam w 
tej sprawie pisemnie odpisał mi tylko” podzielam opinię Kuratorium”, ale ja nie 
pytałam, czy on podziela opinię Kuratorium , ja pytałam na jakiej podstawie 
mogłabym zatrudnić tego człowieka, nie nauczyciela  opiekuna podczas przewozów. 
Nie otrzymałam takiego pisma od Pana Radcy. Wczoraj do niego dzwoniłam, pytałam 
czy będzie na  dzisiejszej sesji  i m.in. odpowiedział mi tak, że jest tutaj luka prawna i 
nie ma takiego stanowiska . Powiedziałam mu, że gdybym ja była prawnikiem 
zwróciłabym się  o wyjaśnienie, bo przecież są orzecznictwa, chyba można gdzieś 
coś się dowiedzieć. Wszyscy mi mówią, że nie mogę zatrudnić, nie mam takiej 
podstawy zatrudnić nie nauczyciela jako opiekuna. Ja już dwa razy zwracałam się do 
Burmistrza, żeby mi podał podstawę prawną na jakiej mogę zatrudnić i nie 
otrzymałam takiego pisma, tylko polecenie zatrudnienia. Kuratorium w cytowanym 
tutaj piśmie napisało, że organ prowadzący zatrudnia, ja nie jestem organem 
prowadzącym, a jeżeli coś chce się scedować na mnie, to proszę określić zasady. 
P.Sekretarz z Burmistrzem sugerowali mi wczoraj, że mam zatrudnić jako kontrolera 
tego opiekuna. Zadzwoniłam jeszcze raz do Kuratorium i to nie jest tak, że sobie 
odmawiam , bo tak mi się chce.  Zwróciłam się również do  Państwowej Inspekcji 
Pracy – ale nie mam jeszcze odpowiedzi, ale P.Kinal, który tam pracuje również mi 
powiedział „nie ma Pani podstawy żeby zatrudnić opiekuna, jeżeli nie ma stanowiska 
w rozporządzeniu i Pan Burmistrz jest w błędzie”. Jeżeli tyle instytucji mówi mi, że nie 
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mam podstawy prawnej, aby  zatrudnić  . Zwróciłam się do Burmistrza o podanie 
podstawy  i nie podano mi jej , mówi się tylko „ma Pani polecenie służbowe 
zatrudnić” Ja też obawiam się zatrudnić, żeby kiedyś nie powiedziano mi na jakiej 
podstawie Pani to zrobiła, a z jaką stawką? Nie mam takiego stanowiska, więc jakie 
mam dać zaszeregowanie. Proszę, tutaj nie myśleć, że ja ignoruję polecenia 
P.Burmistrza . Burmistrz powiedział, że Pani ma zmienić zapisy statutu, że nauczyciel 
sprawuje  opiekę nad przewozem, to uchwałą Rady Pedagogicznej wprowadza się 
zmiany do statutu i ja mogę tylko poddać taką uchwałę pod głosowanie i mogę 
powiedzieć, że jest taki wniosek organu prowadzącego. Uważam, że z mojej strony 
nie ma złej woli, nie jest lekceważenie osoby P.Burmistrza chciałabym , aby było 
zgodnie z prawem.

Radny C.Wanat – Burmistrz jak zwykle swoją metodą, która się już w Tłustomostach 
na zebraniu nie sprawdziła, słyszeliśmy już ,że jest zażenowany postawą nauczycieli 
„Zarabiają za mało” – przypominam, kilka miesięcy temu Burmistrz przedstawiał 
nasze pensje -2700 -2800zł. Szkoda, że dzisiaj nie ma radcy prawnego . Podpisałem 
pismo bo jestem Prezesem Związku i radnym i mam prawo  je podpisać. Jeżeli dot. 
to spraw rodzinnych, to nie mogę zająć stanowiska? Nie chodzi tylko o tę sprawę w 
tej chwili, a konkretnie żony. Burmistrz wspominał o spotkaniu  na początku września 
z nauczycielami świetlicy, że poinformował itd.,a co zaproponował : nic. Macie 
zrozumieć tą sytuację, podnoście kwalifikacje, róbcie kolejne kursy . Jak się robi 
duże oddziały to tak  nie będzie pracy. Jak tu się dąży do klas po 30 osób to choćby 
porobiły kursy to tej pracy mieć nie będą. Jest to tylko takie mydlenie oczu. Mówi Pan 
, że chodzi o oszczędności . Oszczędność naszej gminy siedzi obok Pana. Nie wiem 
czy zyski z tyt. zatrudnienia osoby na zasadach o których Pan mówi, nie nauczyciela 
w porównaniu z obecnymi pensjami czy by to zrekompensowało. Można się czepiać 
pisma nie jesteśmy prawnikami. Te rzeczy usłyszeliśmy od radcy prawnego Związku. 
Dla tego radcy to nie jest polecenie, dlatego w proteście padło takie stwierdzenie. 
Prawdopodobnie jest tu jakaś luka prawna i też czekam, bo zwróciłem się prywatnie 
o opinię w tej sprawie i czekam na decyzję i ją przedstawię. Dowozami od lat 
zajmowali się nauczyciele, chodzi o kwestię bezpieczeństwa, znają tych uczniów . 
Dojeżdżam autobusem szkolnym  do pracy i widzę co się w nich dzieje, dzieci mamy 
różne. Ci nauczyciele wiedzą jak zareagować w danej sytuacji. 
Mówi się o tym, ale może warto zapytać rodziców dzieci dojeżdżających co na ten 
temat. Rodzice chyba też mają prawo wiedzieć, co się z ich dziećmi dzieje i pod jaką 
opieką będą. Stawia się P.Dyrektor pod ścianą i mówi się aby zatrudniła. Skąd ja 
wiem jakie ta osoba ma usposobienie.

Burmistrz Gminy – gmina zgodnie z przepisami ma obowiązek zapewnić dowóz 
uczniowi . Przepisy mówią, że w przypadku od 3 km dla uczniów klas I-IV i 4 km dla 
uczniów klas V i VI oraz uczniów gimnazjów obowiązkiem Gminy jest zapewnienie 
transportu i opieki w czasie przewozów lub zwrot kosztów przejazdów środkami 
komunikacji publicznej . Jeżeli dziecko w gminie, gdzie nie ma zorganizowanego 
dojazdu dojeżdża normalnymi  kursowymi autobusami wtedy  Gmina zwraca mu 
tylko koszty biletu. W naszej gminie zorganizowane jest to tak, że są autobusy . Jest 
faktem, że opieka pedagogiczna z pewnością jest rzeczą najlepszą, nie mniej jednak 
zatrudnić można nauczyciela emerytowanego, mamy w naszej gminie takich 
również. Natomiast sam fakt obecności którejkolwiek z pań zaszczyciły śmiechem, a 
później owacyjnymi brawami podczas wypowiedzi P.Dyrektor i Przew. ZNP również w 
Waszej obecności pod autobusem chyba w zeszłym roku niesforny chłopak został 

23



wytrzaskany po buzi przez jedną z matek i sama obecność niczego nie zmieniła. 
Bywają przypadki, bo dlaczego autobusami nie jeździ P.Bolesław Mucha 

P.Anna Szewczuk – nauczyciel – uczeń został uderzony

Przew. RM – proszę , nie przerywajmy sobie nawzajem wypowiedzi.

Burmistrz Gminy – pod czułą opieką nauczyciela wydarzyło się coś takiego, że uczeń 
stał się ofiarą przemocy fizycznej rodzica. Prawdopodobnie bo nie mam  tego 
udokumentowanego i kierowca P.Mucha  pozwolił sobie użyć ręki w stosunku do 
niesfornego ucznia, czy to prawda?

P.Anna Szewczuk – nie był już kierowcą, przyszedł pod szkołę i próbował uderzyć 
ucznia.

Burmistrz Gminy – wypadki tego typu zdarzały się , zdarzają i pewnie będą się 
zdarzały bez względu kto opiekę nad uczniami sprawuje. Na ten temat nie mam nic 
więcej do powiedzenia i uważam, że na dzień dzisiejszy zrobiłem słusznie, zdania 
nie zmieniam, natomiast odnośnie opinii prawnych jeżeli zwrócimy się do 20 
prawników to będziemy mieli tyleż różnych opinii.

Dyr. Zespołu Szkół – jeszcze raz pytam na podstawie jakiego dokumentu, jakich 
stawek mam zatrudnić tego opiekuna nie nauczyciela?

Burmistrz Gminy – jeżeli dziecko dojeżdża publicznym środkiem komunikacji 
znajduje się pod opieką konduktora, kontrolera biletów, bo nie kierowcy. Nie wiem 
czy dobrze mówię, ale jak był konduktor to odpowiadał, za to co się w pojeździe 
dzieje. Jeżeli w tabelach w rozporządzeniu o którym wspomniała P.Dyrektor z 2005r. 
jest stanowisko kontroler biletowy, to czy to stanowisko różni się wielce od tego w 
autobusie PKS-u. Uważam, że nie i takie jest moje zdanie.

Dyr. Zespołu Szkół– mogę to jutro otrzymać na piśmie?

Burmistrz  Gminy – z racji tego, że ten konflikt zabrnął naprawdę daleko, także pismo 
które do Pani skieruję prawdopodobnie będzie miało opinię radcy prawnego.

P.Lidia Wrzos – nauczyciel ZS – P.Burmistrzu powiedział Pan, że opieka 
pedagogiczna jest niewątpliwie najlepszą, to my nauczyciele mamy pytanie : to po co 
to zmieniać? Jeżeli Pan zatrudni emeryta do przewozów, to ta osoba ma emeryturę a 
co z nami? Nauczyciel zatrudniony w świetlicy szkolnej to nie tylko opiekun, to jest 
pedagog, który ma wysokie kwalifikacje, jak każdy inny pracownik stale się 
dokształca, robi dodatkowe studia podyplomowe, robi kursy kwalifikacyjne, 
uczestniczy w szkoleniach, konferencjach, wiele godzin pracuje społecznie i jaka 
będzie przyszłość dla tych ludzi w naszej gminie. Jaka to oszczędność, bo Pan 
powiedział 10-20 tys. oszczędności, a jak się to ma do innych działań? Nie możemy 
się zgodzić z taką polityką, bo opiekun w autobusie, nie tylko opiekuje się, ale 
rozwiązuje konflikty wychowawcze. O tym może się głośno nie mówi, ale ile sytuacji, 
konfliktów zażegnaliśmy. Wspomniał Pan o P.Mucha, a czy Pan wie kto wtedy obronił 
tego ucznia, kto się ujął. Nie można sprowadzać się tylko do roli przewożenia. Nigdy 
nie było uwag od rodziców, że jest źle sprawowana funkcja świetlicy. 
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Sytuacja , która wydarzy się w autobusie przenoszona jest na teren szkoły i 
zgłaszana do wychowawców . Jak to będzie robił ktoś, kto nie jest związany ze 
szkołą? Ktoś, kto tylko przyjdzie na czas odwozu dzieci, czy on będzie się naprawdę 
interesował , czy on będzie przekazywał informacje, które my przekazujemy i 
realizujemy. My wiemy, że jest to zadanie własne gminy i nie jest powiedziane, że ma 
to robić nauczyciel jak również, że nie ma tego robić. Jest wiele gmin w Polsce , 
gdzie robią to nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej.

Dyr. GZOKiS – Bogumiła Czekańska – ten konflikt jest w ogóle niepotrzebny, dlatego, 
że obydwie strony mają rację. Z jednej strony radni oczekują od Burmistrza szukania 
oszczędności, a z drugiej strony mamy to co mamy, wydajemy pieniądze i Burmistrz 
tych oszczędności szuka. Współpracuję
 z nauczycielami zajmującymi się dowozami i w projekcie organizacyjnym szkoły 
świetlica i dowozy nie figurują jako jedno 

Dyr. E.Kielska – nie do końca 

Dyr. B.Czekańska – nauczyciele świetnie sprawdzają się jako opiekunowie dzieci 
i tego nie neguję, natomiast  całej sprawy być może nie byłoby dzisiaj, gdyby przez 
przypadek  p.Zimińska nie przeszła na emeryturę i wróciła do pracy, a na jej miejscu 
pracowała p.Agnieszka Wanat. Burmistrz ma prawo eksperymentować i chciał na 
tym jednym etacie spróbować jak to będzie wyglądało nim wprowadzimy to w 
przyszłym roku. Przepisy można znaleźć , bo są po to by jednokładnie czytać. W tej 
chwili niepotrzebnie nauczyciele myślą, że robi im się na złość. Być może przez to 
nie będziemy zatrudniać tylu ludzi spoza terenu naszej gminy. Już w momencie 
przetargu dwa lata temu na przewóz można było zaznaczyć, że przewoźnik 
zapewnia  opiekę i ci nauczyciele poszli by na bruk. Wówczas Burmistrz powiedział, 
że absolutnie, nawet nie ma co marzyć o czymś takim.  Budżet jest jaki jest i radni 
obligują  do szukania oszczędności, stąd te niepopularne decyzje . Strategia 
Rozwoju Oświaty jaka będzie stworzona będzie to wykazywać coraz bardziej. Należy 
dojść do jakiegoś porozumienia i nie stwarzać wzajemnej nienawiści, bo to do 
niczego nie prowadzi.

Radny L.Górski – pyt. do Dyr.Kielskiej – czy wg Pani zarzewiem konfliktu na odcinku 
Burmistrz –Dyrektor Zespołu Szkół jest osoba P.Wanat.
- czy Burmistrz wydając Pani polecenie służbowe bez podania podstawy prawnej 
łamie prawo ?
Odnosząc się do wypowiedzi Dyr. Czekańskiej, że radni zmuszają do oszczędności, 
ma Pani rację tylko zarówno ja i P.Kanas my szukamy oszczędności, ale tam, gdzie 
faktycznie one są,  a nie na nauczycielach, bo ja jestem zwolennikiem, aby były klasy 
mniejsze, aby nauczyciel mógł faktycznie swoją wiedzę wyłożyć i sprawdzić. Nie jest 
to kampania wyborcza, bo może mnie o  to oskarżyć, że robię sobie punkty . Ja będę 
bronił stanowiska P.Dyrektor, będę czekał ma stanowisko radcy prawnego , ale 
P.Dyrektor posiłkowała się  różnymi opiniami prawnymi i uważam, że  Burmistrz ma 
skłonności do łamania prawa i nie pozwolę na to, aby w naszej gminie ktoś po prostu 
zastraszał czy próbował zastraszać P.Dyrektor. Deklaruję, że przy budżecie będę 
szukał oszczędności  zacznę  o tego, bo w przerwie rozmawiałem z radnym 
Kanasem, który stwierdził, że w Gminie Kietrz funkcjonuje oświata, szkoły i nie ma 
GZOKiS-u i ja tam poszukam oszczędności.
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P.Agnieszka Wanat – jako mieszkanka Gminy chciałabym powiedzieć co ja 
rozumiem przez oszczędność. Oszczędność dla mnie to po pierwsze nie marnować 
tego co mamy, żeby pieniądze nie przepadały gdzieś w czarnej dziurze  i chyba nad 
tym powinniśmy się zastanowić. Chciałabym sprostować wypowiedź P.Czekańskiej – 
na zasadzie  nie oszukujmy się P.Zimińska nie rozmyśliła się i nie idzie na emeryturę, 
bo trzeba było na gwałt dla żony P.Wanata znaleźć etat, tak  to odczułam. Ja 
wiedziałam, że P.Zimińska jest na urlopie zdrowotnym do końca września i nie było 
mowy, czy się rozmyśli czy nie. Było wiadomo, że na pewno wróci na swoje 
stanowisko. Wiec nie było tak, że ja nagle zostałam bez pracy i trzeba było kogoś 
zmusić, żebym ja miała zajęcie. To, że P.Dyrektor mi zaproponowała pracę wyniknęło 
z tego, że  w miedzy czasie okazało się, że P.Bieniek złożyła taki wniosek, nic poza 
tym, bo może ktoś myśli, że zmusiłam P.Bieniek do pójścia na urlop zdrowotny.

Dyr. E.Kielska – mam nadzieję, że P.Burmistrz szuka oszczędności i ta decyzja była 
tym spowodowana. Uważam, że to była zła decyzja. Nie może być szukania takich 
oszczędności w szkole. Klasy nie powinny być większe jak 20 osobowe. Szukanie 
oszczędności na dzieciach jest najgorsze jakie może być w  tej chwili. Jest 650 
uczniów, za tymi uczniami stoi ponad 1000 rodziców i myślę, że 1000 dorosłych osób 
w naszej gminie to jest bardzo duża siła i myślę, że trzeba też słuchać tych rodziców, 
co oni by chcieli. Te dzieci to jest przyszłość Polski i my musimy ich dobrze 
wyszkolić.

Radny K.Dolipski – ten konflikt jest w 100% niepotrzebny. Trzeba od tego zacząć, że 
jest coś, co jest podstawowym dokumentem i cytowanie przepisów nie rozwiązuje 
problemu. Sprawa się komplikuje, dwie strony raczej nie mają skłonności do 
dogadania, a wręcz się antagonizuje  i zmierza w niewłaściwym kierunku. Szkoła to 
nie jest fabryka gwoździ, i nie  można przewidzieć pewnych  rzeczy. Jeżeli ktoś idzie 
na poratowanie zdrowia i w danym dniu otrzymuje orzeczenie, które kieruje do 
P.Dyrektor i do tego 25 września P.Dyrektor podejmuje czynności  zmierzające do 
zabezpieczenia tego etatu, który jest zatwierdzony w arkuszu organizacyjnym i 
zatwierdzonym przez Burmistrza i zaopiniowany przez organ nadzorujący to jest to 
coś normalnego i nigdy nie będzie takiego działania, aby aneks był wyprzedzający w 
stosunku do podpisania umowy. Nigdy i nigdzie się to nie zdarza, bo trudno 
przewidzieć sytuację chociażby losową i nikt tego nie kwestionuje. Wobec  braku 
merytorycznego argumentu zaczynamy się czepiać terminów, a bo to 25, podpisana 
umowa od 1, aneks dotarł 3 wobec tego jest coś nie tak. Tak oczywiście można, tylko 
nie w przypadku funkcjonowania instytucji jaką jest szkoła i to duża szkoła, Zespół, 
gdzie jest zatrudnionych bardzo dużo nauczycieli. W związku z tym powierzenie 
opieki nauczycielowi  nad dowozami dzieci , bo to nie są worki z ziemniakami, gdzie 
można rzucić na przyczepę
 i odjechać tylko to są dzieci, którym trzeba zabezpieczyć opiekę. Dlatego 
mieszkanie wątków osobistych funkcji radnego , przew. Związków zawodowych z 
osobą zatrudnioną, która jest w związku małżeńskim to jest typowe kreowanie 
ideologii pod potrzebę. W naszej gminie dowóz był tak zorganizowany od szeregu lat 
i eksperymentowanie w trakcie roku szkolnego to jest jedno wielkie nieporozumienie. 
Eksperymentować na uczniach w trakcie roku szkolnego i zatrudniać emerytów, to 
jest likwidacja bezrobocia. Z tego trzeba wybrnąć, bo ta Pani pracuje,  a arkusz 
organizacyjny nie jest  zaopiniowany  by można było przesłać do Kuratora. Co dalej , 
będziemy  wymieniać opinie i póki co tych luk  prawnych nikt nie rozwieje.

26



W związku z tym zgłaszam wniosek żeby zobligować  w trybie pilnym P.Burmistrza 
do zaopiniowania arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół celem przesłania go 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny i żeby ten konflikt zażegnać.
Ustawodawca jasno sprecyzował kompetencje dyrektora dot. zwalniania 
i zatrudniania nauczycieli .W związku z tym, nie wchodźmy sobie w kompetencje, a 
wówczas niech każdy robi to, co do niego należy i wtedy unikniemy takiego konfliktu 
jak dzisiaj mamy.

P. Sabina Mekitów- Przew. Rady Rodziców – opinia ze strony rodziców nt. dojazdów, 
opieki nad dziećmi szkolnymi i przedszkolnymi. Dużo jeździ przedszkolaków i one 
wymagają szczególnej opieki.  Rodzice na pewno poprą Dyrektora Zespołu Szkół, 
żeby opieka w autobusie była sprawowana przez specjalistów, fachowców.

Burmistrz Gminy – jeden aspekt, którym szafować nie wolno, a szafuje się na 
okrągło: dobro dzieci. Za tym hasłem można schować wszystko. Za nim mogą się 
schować żądania o mało liczne klasy oraz wszelkie inne działań, które na terenie 
szkoły należy robić, przeprowadzać , bo wymaga tego dobro dzieci. Mi też dobro 
dzieci leży na sercu . Zostaje drugi aspekt tej całej sprawy, którego nikt jakoś nie 
podejmuje . Dobro dzieci to również nieprzeciekające dachy, szczelne okna, 
oświetlone klasy, porządne boisko przy szkole i chciałbym przypomnieć, że o te 
rzeczy w tej gminie  od kilku lat naprawdę się dba. Poczynając od stołówki, zatoczki 
autobusowej, remontów szkół, kotłowni, systemów grzewczych, ocieplania, okien itd. 
To też jest dobro dzieci i to również powinniście Państwo widzieć i o tym wiedzieć, bo 
o tym się nie mówi. Dziś czarownicą do spalenia jest Burmistrz , chociaż myślę, że 
zarówno zdrowe podejście związków zawodowych z którymi rozmawiałem w 
przerwie na korytarzu. Zdrowei normalne podejście rodziców, doprowadzi do 
rychłego  końca konfliktu.

Radny B.Kanas – przysłuchuję się wypowiedziom obydwu stron i jest to dla mnie coś 
nowego, pomimo, że w tej miejscowości mieszkam . Dzisiaj obie strony zacietrzewiły 
się do tego stopnia, że my radni nie jesteśmy w stanie nic zrobić ani pomóc. Jako 
radny głosowałem za projektem budżetu, który obowiązuje na ten rok i w tym 
budżecie są pieniądze na to, żeby ta usługa była wykonywana. Szkoda, że tego nie 
rozwiązano w trakcie ogłoszonego przetargu. W trakcie roku tworzy to takie konflikty. 
P.Burmistrzu czy moglibyśmy do tematu wrócić w odpowiednim czasie, a w tym roku 
szkolnym, żeby uspokoić środowisko nauczycielskie, czy stać pana na to, żeby 
odpuścić. Temat staje dzisiaj nieznany bez właściwej opinii Rady na ten temat. Ja 
teraz jestem w takiej kropce i słuchając nie wiem, kto ma do końca rację. Nauczycieli 
chciałbym zapewnić nie stracicie swojego stanowiska pracy , w szkole jest ponad 
200 godzin ponadwymiarowych i tu nie martwiłbym się o pracę i sądze, że nikt 
z Państwa pracy nie straci.

Radny Jarosław Ronczka – czy w autobusach muszą być opiekunowie, bo sam 
jestem kierowcą i chciałbym wiedzieć, bo wożę dzieci z różnych szkół,
 w jednych są opiekunami nauczyciele,   w innych pracownicy nie będący 
nauczycielami, a w niektórych przypadkach nie ma opiekuna wcale.

Burmistrz Gminy – bez względu na to jak mówią przepisy, czy opieka nad dziećmi w 
autobusach  musi być czy nie to w naszych baborowskich autobusach opieka 
zawsze będzie. Jeżeli dzieci  dowożone byłyby autobusami kursowymi PKS-u ta 
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opieka również by była, mimo, że nie ma takiego obowiązku. Ja czuję obowiązek 
zapewnienia tym dzieciom opieki i nie ma w ogóle o czym dyskutować.

Radny L.Górski – pytanie o mieszkańców Tłustomostów – w poniedziałek na Komisji 
Budżetu   ze strony P.Burmistrza padło stwierdzenie, że jakieś trupy się odkopuje, że 
się straszy P.Burmistrza tym, że będzie P.Niedźwiecki pociągnięty do 
odpowiedzialności przed prokuratorem itd. W przerwie rozmawiałem z sołtysem 
Tłustomostów i powiedział, że odpowie jak zadam oficjalnie pytanie  i dlatego proszę 
o wypowiedź sołtysa w tym temacie.

Sołtys Tustomostów – miały być korzyści z utworzenia Zespołu Szkół 
i utworzenia filii w Tłustomostach , nauczyciel miał przyjeżdżać do szkoły . Po roku 
funkcjonowania tej reformy na zebraniu wyborczym w Tłustomostach zadałem 
Burmistrzowi pytanie czy reforma jest do niczego czy reformatorzy. Zabiera się I i IV 
kl. zostaje cztery klasy stan osobowy szkoły liczył ok. 70 osób. Miało być inaczej. Nie 
wiem co dalej będzie, wiem tylko tyle, że przy tej placówce robi się kolektor sanitarny. 
Jeżeli ta placówka ma iść pod nóż  to nie wierzę, że od września będzie tworzona I 
klasa w tej szkole to w następnym roku nie będzie nic.

Dyr. E.Kielska – w przyszłym roku planuje się utworzenie I klasy w Tłustomostach.

Rodzice dzieci szkoły w Tłustomostach – odnośnie szkoły w Tłustomostach wpłynęło 
do Burmistrza pismo dot. przekształcenia szkoły w Tłustomostach. My rodzice 
chcielibyśmy się dowiedzieć na jakich zasadach odbyło się przekształcenie, jak to 
wszystko przebiegało, bo do tej pory nie wiemy. Skierowaliśmy pisma do Kuratorium, 
do P.Burmistrza i do tej pory nie otrzymaliśmy konkretnych odpowiedzi.

Przew. RM – odchodzimy  od tematu, który był przedmiotem dwugodzinnej dyskusji i 
nie mamy rozwiązania tego tematu. Został zgłoszony wniosek przez P.Dolipskiego i 
powinienem poddać go pod głosowanie.

Burmistrz Gminy- uważam, że wniosek nie ma umocowania prawnego i uważam, że 
jest naruszeniem ustawowych  kompetencji burmistrza . Jeżeli ten wniosek zostanie 
przegłosowany nie będzie miał mocy prawnej, a przyczyni się być może do 
utrudnienia rozwiązania problemu.

Przew. RM - proszę o pomoc Sekretarza Gminy

Sekretarz Gminy – jednoznacznie nie mogę odpowiedzieć, ale uważam, że nie, bo 
tutaj zachodzi konflikt miedzy pracodawcą a pracownikiem w pewnym sensie. Można 
jedynie zwrócić się z prośbą , opinią a nie żeby jednoznacznie, że tak ma być i 
powinien wykonać. Uważam, że Rada nie ma takich kompetencji.

Radny L.Górski – jeżeli wniosek radnego Dolipskiego nie jest do wymuszenia tylko 
odbieram go żeby Burmistrz rozwiązał te sprawę i zajął stanowisko,  natomiast jeżeli 
nie zajmie stanowiska dążącego do rozwiązania problemu, to ja  mogę złożyć 
skargę, że jest bezczynny 

Radny K.Dolipski – chodzi o taką sprawę, ponieważ Burmistrz nie ma woli, to widać z 
jego wypowiedzi do rozwiązania tej sprawy, a wszystko wskazuje na to, że sprawa 
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powinna była być rozwiązana już dawno, bo wszystkie te opinie, które zacytowała 
Pani Dyrektor wskazują na to, że jej  postępowanie  było by niezgodne z prawem 
wykonując to polecenie. W związku z tym, nie mając innego wpływu 
zawnioskowałem o przegłosowanie tego wniosku o zobligowanie do pozytywnego 
zaopiniowania arkusza organizacyjnego. Jeżeli tego nie uczyni, to ja jako radny wiem 
co mam zrobić.

Burmistrz Gminy – proszę nie wkładać mi w usta słów, których nie powiedziałem, 
proszę nie sugerować rzeczy, których nie mam na myśli, proszę jasno, prosto 
precyzować swoje własne odczucia, swoje własne opinie nie wmawiając obecnym na 
sali ludziom braku dobrej woli Burmistrza, proszę tego nie robić. Jest to 
nieeleganckie, żeby nie powiedzieć bezczelne. Jeżeli prawo polskie uzbraja Pana w 
narzędzia, które może Pan skorzystać proszę z nich skorzystać, natomiast proszę 
nie sugerować mi złej woli.
Zgłaszam wniosek do Przew. RM o zamknięcie tematu, bądź też przeprowadzenia 
głosowania nad aktem prawnym, który jest niezgodny z prawem.

Radny L.Górski – składam publicznie skargę na bezczynność Burmistrza na ręce p. 
protokolantki  .

Radny K.Dolipski – trzeba chyba  nie słyszeć i nie widzieć, żeby nie wyciągnąć tak 
bardzo oczywistego wniosku, że gdyby była dobra wola, to problemu w ogóle by nie 
było, a skoro jej do tej pory nie ma i próbuje się  w mojej ocenie  wydawać polecenia, 
które nie mają najmniejszego sensu nawet prawnego to można tę sprawę tak 
ciągnąć i straszyć , bo jeżeli nie znajdzie rozsądnego rozwiązania  to sprawa 
znajdzie się w sądzie, trochę  dużo tych spraw ostatnio.

Radny B.Kanas – zaapelowałem do Burmistrza w tej sprawie, ale Burmistrz nie 
ustosunkował się do mojej prośby, a szkoda. Myślę, że byłoby dla Pana Burmistrzu 
dobrze  w tym momencie na dzisiaj, a swoje przekonanie w tym temacie upatruje w 
tym, że stało się to w trakcie roku budżetowego i jest to dla mnie nieprzekonujące. 
Coś zostało ustalone wcześniej, są na to pieniądze . Zmieniać w trakcie roku, wydaje 
mi się, że nie tak się robi. Ludzi trzeba przygotować, rozmawiać ale nie tylko z tymi, 
których to dotyczy, nas radnych równie trzeba wtajemniczać w pewne  sprawy, czy 
zamiary. To dla mnie jest zbyt świeża sprawa. Nie mam pewności czy Pana 
polecenie w stosunku do Dyrektora jest zasadne i słuszne. Kilka miesięcy temu 
powiedziałem, że Dyrektor szkoły w Baborowie jest ubezwłasnowolniony i powtarzam 
to ponownie. To jest gospodarz placówki i powinien odpowiadać za wszystko, co się 
tam dzieje. Dopóki nie oddzielimy oświaty od GZOKiS-u  to nigdy nie dojdziemy ładu, 
nigdy nie będziemy wiedzieli tego do czego zmierzaliśmy
 i niejednokrotnie pytaliśmy

Dyr. GZOKiS – mnie się już znudził temat P.Kanasa i szkoły, akurat w tym temacie 
dowozów na żadnej płaszczyźnie w konflikcie nie uczestniczę. GZOKiS jest biurem 
rachunkowym  szkoły i co P.Dyrektor postanawia to realizuje GZOKiS . Pani Dyrektor 
jeżeli cokolwiek kłamię  proszę mówić, odpowiada w pełni za swój budżet a GZOKiS 
tylko i wyłącznie prowadzi biuro rachunkowe. Więc co ma „piernik do wiatraka”. W tej 
chwili GZOKiS nie ma z tym nic wspólnego, a Pan jak zwykle korzystając z 
obecności ludzi na sali próbuje swoje przeforsować.
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Burmistrz Gminy – P.Radny nie ustosunkuję się  do Pańskiej wypowiedzi ani na tak 
ani na nie. Nie dlatego, że zapomniałem się ustosunkować, dlatego, że nie chcę się 
ustosunkować. 

Przew. RM - w tym momencie mam dylemat ponieważ nie znam na pamięć całej 
ustawy o samorządzie terytorialnym, także po wypowiedzi Sekretarza Gminy 

Sekretarz Gminy – w ustawie jest napisane „ Do wyłącznej kompetencji rady należy 
ustalanie kierunków  działania Burmistrza „  i tak jak mówiłem nie wydanie polecenia, 
„że proszę zatwierdzić”. Jaką decyzję podejmie Burmistrz to jest jego kompetencja, 
można jedynie wnioskować o podjecie decyzji w jak najkrótszym czasie.

Przew. RM – prośba do wnioskodawcy  o sprecyzowanie w jakiej formie wniosek by 
był zgodny z prawem, czyli nie forma nakazowa  bądź ewentualnie wycofanie 
wniosku.

Sekretarz Gminy – dokładnie art. 18 ustawy o samorządzie gminnym brzmi” Do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalenie wynagrodzenia wójta, 
stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie  sprawozdań z jego 
działalności.

Radny L.Górski – stanowienie o kierunkach jego działania – P.Przew. ma rację, że 
ewentualnie P.Dolipski może  zmienić swój wniosek . W tym pojęciu moja wypowiedź 
jest taka, że moja skarga jest zasadna, że Burmistrz jest zobowiązany zając 
stanowisko w tym sensie, że zmuszamy go do tego, że musi podjąć działania albo na 
tak albo na nie. Nie może być bierny  i dlatego moja skarga jest zasadna.

Radny K.Dolipski – zgłaszam zmianę w formule wniosku, że zaleca się przez 
Burmistrza respektowanie prawa oświatowego w zakresie opiniowania aneksu nr 3 
do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół.

Radny B.Kanas –chodzi we wniosku o to, że Rada Miejska zobowiązuje Burmistrza 
do realizacji takiego kierunku działania w przedmiotowej sprawie jaki był zawarty w 
arkuszu organizacyjnym szkoły.

Przew. RM – w tym momencie  niejako mówimy, że Burmistrz  ma  przestrzegać 
przepisów prawa 

Radny W.Hołownia – powtarza się na tej sesji sytuacja kiedy mówiono o ośrodku 
zdrowia, kiedy trzeba było przekazać sprzęt i był problem. Jako nieznający się na 
prawie oświatowym to tematy zatwierdzania, terminologii są tak beznadziejne, że to 
się w głowie nie mieści. Przesyłamy, czekamy, miesiąc, drugi, trzeci a potem się 
okazuje, że termin nie zachowany. Ten zatwierdza, ten proponuje a ten nie może. 
Ludzie usiądźcie i dogadajcie się
i zróbcie z tym porządek . My tu debatujemy czy mamy nakazać czy nie nakazać.
Skarga na bezczynność Burmistrza – będziemy debatować na Komisji Rewizyjnej 
czy czynna czy bezczynna.
Trzeba pójść na kompromis z jednej i drugiej strony.
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Przew. RM – po wysłuchaniu wniosku dalej mam wątpliwości, bo jest jasne, że 
Burmistrz nie może postępować bezprawnie. Mówimy o tym,  co jest faktem.

Starosta Powiatu – Józef Kozina – zapytano mnie po co ja tutaj siedzę
 i obserwuję, że trzecią godzinę dyskutujecie Państwo o jednym temacie Uchwały,  w 
tym podatki uchwaliliście za pół godziny . Nie mówię, że ta dyskusja jest nieistotna, 
ale czy szanowna Rada jest od tego by  w 100% rozstrzygać ten temat. Osobiście 
uważam, jako człowiek związany z oświatą, że obydwie strony mają rację w tym 
konflikcie. Problem jest inny i polega prawdopodobnie  na luce prawnej i nikt nie chce 
się wycofać, natomiast zaczyna się gra polityczna, niepotrzebnie, po co? Jesteście 
małą Gminą z małym budżetem i ten konflikt  chyba jest niepotrzebny. Zobowiązuję 
się , bo mam kontakt z  panią z Urzędu Miejskiego w Krakowie, która zawsze kiedy 
miałem problemy oświatowe do niej się zwracałem i wszystko prawnie wyjaśniała, że 
jutro do niej zadzwonię i Burmistrzowi i P.Dyrektor przekażę jak ten „mandaryn” 
rozwiązać i kto ma rację w tym konflikcie i czy można zatrudnić osobę do opieki nad 
dziećmi.

Przew. RM – teraz proszę o dobra wole i rozwiązanie. Ja deklaruję swoją osobą, że 
jeśli zostanie to zaakceptowane to będę się starał i robił wszystko, żeby ten problem 
rozwiązać i żeby on nie wrócił jak bumerang za tydzień, ale był potem przygotowany 
merytorycznie, przedyskutowany i przekonsultowany w społeczeństwie, które 
reprezentujemy i podjecie takich działań, że nie będzie tego typu dyskusji w 
przyszłości, ze będą  jakieś niedomówienia, a potem gra polityczna kto na tym więcej 
ugra. Nie chcę wprowadzać jak w naszym parlamencie, że co pięć minut będę robił 
przerwy ale też nie jestem tym, który wszystkie przepisy ma w jednym palcu.

Radny B.Kanas – tu nie ma żadnej gry politycznej P.Przew.

Przew. RM – ale tak to jest odbierane

Radny L.Górski – to nie Przew. użył tego stwierdzenia, ale ani ja ani P.Kanas nie 
mamy takiego zamiaru uprawiać gierek na forum samorządowym. Pochwalam Pana 
za dotychczasowe prowadzenie obrad .P.Przwodniczący proszę zrozumieć 
P.Dyrektor i obecnych na sali nauczycieli jak również rodziców sołectwa Tłustomosty, 
że oni mają problem, który wg mnie dawno powinien być rozwiązany. Jeżeli 
Burmistrz wydaje polecenie służbowe P.Dyrektor to powinien powołać się na 
podstawę prawną i   P.Dyrektor ma wykonać. Jeżeli nie wykonuje powinna ponieść 
konsekwencje natury prawnej i dlatego żąda, aby burmistrz podał podstawę. 
Burmistrz natomiast jest bierny, ja tylko żądam od Burmistrza aby podjął działania i 
powiedział tak lub nie i tego Ci ludzie oczekują. Wy chcecie uciszyć tę sprawę ale
 i tak nie uciszycie tej sprawy- ludzi z Tłustomostów i P.Dyrektor, bo ta sprawa wróci 
jak bumerang.

Przew. RM – P.radny ,w tym momencie połączył dwie sprawy, bo mieszkańcy 
Tłustomostów są w sprawie, która przedstawiła jedna z Pań, a my cały czas 
dyskutujemy o dowozie.
Odnośnie wypowiedzi P.Górskiego dlatego zdeklarowałem się  w temacie 
rozwiązania problemu a nie jego ciszenia itd.
Nie uważam zgłoszonego wniosku, bynajmniej początku tego wniosku   za zasadny, 
dlatego też nie poddam go pod głosowanie.
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Radny B.Kanas – nasunął mi się inny wniosek – w przyszłości, bo sadzę, że Pan o 
tej sprawie wiedział dużo wcześniej 

Przew. RM – ta sprawa jest niejako „świeża” 

Radny B.Kanas – żeby można było odpisać na to pismo, że w tej sprawie wołam 
debatę, tylko i wyłącznie na ten temat w określonym terminie.

Przew. RM – proszę o odniesienie się do pisma jakie zostało skierowane dot. szkoły 
w Tłustomostach.

Burmistrz Gminy odczytał część  w/w pisma- stanowi ono zał. nr 28  do niniejszego 
protokołu.
Burmistrz Gminy – w trakcie rozmowy z P.Anetą Meissnerr, która odbyła się kilka dni 
temu zadeklarowałem, że w ciągu 30 dni, bo taki termin wynika z Kpa odpowiem na 
to pismo i pouczę Panie w jaki sposób w jakim trybie należy zwrócić się, o dostęp do 
dokumentów, które również zostaną Paniom udostępnione, tylko musi się to odbyć w 
trybie określonej ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie ma żadnego 
problemu. Prawdopodobnie Kuratorium odmówiło dostępu do dokumentów, ja nie 
odmawiam, absolutnie nie.
Będzie to godna zapłata dla P.Niedźwieckiego za prawie 40-letnią służbę w 
Tłustomostach.

Mieszkanka Tłustomostów – P.Burmistrzu dlaczego Pan mówi, że będzie to godna 
zapłata dla P.Niedźwieckiego 

Burmistrz Gminy – ja na ten temat nie będę dyskutował 

 Mieszkanka Tłustomostów – a dlaczego?

Burmistrz Gminy – bo nie chcę na ten temat dyskutować. Zwróciły się Panie na 
piśmie, na piśmie dostaniecie odpowiedź.
Nie było to pytanie, było to wypowiedziane przeze mnie zdanie, które utrzymuję w 
mocy jak najbardziej,  wypierać się go nie zamierzam, ale dyskutować na ten temat 
nie będę bo nie ma sensu.

Radny L.Górski – chciałbym poznać całą treść pisma 
Mieszkanka Tłustomstów przekazała pismo P.radnemu Górskiemu. 

Ad. 5 a
Rada Miejska  w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” przyjęła do planu pracy 
Komisji Rewizyjnej : przeprowadzenie kontroli w stołówce szkolnej  za I półrocze 
2007r.

Ad .6
Radna Anna Rydzik – w październiku na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
rozmawialiśmy na temat funduszy sołeckich, co w tym temacie jest robione.
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Burmistrz Gminy – jest to temat dot. strony finansowej i proponuję zając się tym 
tematem na najbliższej komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego . Mamy to 
przygotowane, nazwaliśmy to na roboczo „systemem wsparcia”. Jest co najmniej trzy 
sposoby takiego wsparcia i w związku z tym , że temat jest rozległy to Komisja 
powinna  go przedyskutować. Ja jakieś propozycje przedstawię a Państwo 
wybierzecie tę, która będzie najbardziej korzystna i właściwa.

Radny J.Ronczka – pytanie do P.Starosty – droga Raków –Tłustomosty – kiedy i co 
będzie robione?

Starosta Powiatu – spodziewałem się tego pytania i mam ze sobą nawet umowę z 
firmą w Kędzierzynie –Koźlu. Zgodnie z umowa zakres . Zakres robót powinien być 
wykonany do 26 listopada 2007r. . Wartość robót to 176 tys.zł.. W przypadku, kiedy 
wykonawca odstąpi od warunków umowy będą naliczane kary w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego i 1% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac. Jutro firma 
ma zacząć pracować i z tego, co mówił P.Prezes mają one trwać kilka dni.

Radny J.Ronczka – czy będą objazdy?

Starosta Powiatu – nie będzie objazdu  a ruch wahadłowy.

Radny C.Wanat – ja w sprawie listu, który wpłynął do Burmistrza i Rady Miejskiej w 
sprawie oświetlenia ul. Kolejowej w Tłustomostach, bo już ponad dwa lata było to w 
budżecie jest wpisane. P.Sapa przedstawiła, że są problemy z PKP, ale jak długo to 
może jeszcze trwać, czyje zgody są jeszcze potrzebne, aby można było sfinalizować 
tę sprawę?

Przew. RM – myślę, że tak jak powiedziała P.Sapa są jeszcze uzgodnienia z PKP, 
które trwają najdłużej 

P.Sapa – rozpoczęły się prace projektowe, techniczne . Ze strony Gminy to co jest 
możliwe jest załatwiane.

P.E.Kielska – radna Powiatu – zwracają się do mnie mieszkańcy i pytają kiedy w 
naszej gminie będą dopłaty do utylizacji płyt eternitowych. Okazuje się, że jesteśmy 
jedyna gminą w Powiecie, która nie ma stosownej uchwały RM mówiącej o kwocie 
dopłat z gminnego funduszu ochrony środowiska. Kiedy taka uchwała będzie ? 
Wiceburmistrz miesiąc temu zapytał mnie, kiedy Starostwo będzie do tego 
dopłacało. Pytałam P.Starostę, ale powiedział, że nie będzie takich dopłat.

P.Sapa – z posiadanych dokumentów wynika, że w naszej gminie jest ok.52 tys.m2 

azbestu. W projekcie  budżetu na 2008r. została zaplanowana kwota 10 tys.zł. z 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację i transport azbestu. 
W rozmowie z Wydz. Środowiska w Starostwie Powiatowym tam również jest 
planowana jakaś kwota .Teraz czekamy na uchwalenie budżetu. Później zostanie 
opracowany regulamin dotyczący wysokości dofinansowania, także w przyszłym roku 
ewentualnie zaczęło by to funkcjonować. Jesteśmy jedną gminą w Powiecie, która 
nie ma tych dopłat.
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Starosta Powiatu – Starostwo też planuje opracowanie programu dofinansowania 
utylizacji płyt azbestowych.

Przew. RM – ja również zrobię wszystko, aby na najbliższym posiedzeniu Komisja 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska tematem się zajęła i opracowała propozycje do 
stworzenia w/w  uchwały.

Dyr. GZOKiS – chciałam przekazać dwie informacje  : 
-zbliża się Mikołaj i urządzamy te imprezę w gminie w dwóch terminach 4 i 6 grudnia 
br. 4 grudnia będzie  w Rakowie, Sułkowie i Suchej Psinie, natomiast 6 grudnia w 
dwóch miejscach Baborowie  tj. na Osiedlu Akacjowym  i  na parkingu k. biblioteki . 
Jeżeli nie będzie ładnej pogody przenosimy się do sali w Rynku.
- obchodzimy 60-lecie Biblioteki i zapraszam wszystkich radnych w piątek 14 
listopada o godz. 18:30 do sali na Rynku.

Radny B.Kanas – zwracam się do P.Dyrektor Szkoły w imieniu korzystających 
wieczorami z sali gimnastycznej, brakuje  oświetlenia  idąc do sali. Czy są jakieś 
plany, aby tam powstało jakieś oświetlenie? Jeżeli nie to ja składam taki wniosek.
- kolejna sprawa dot. poprawienia organizacji w utrzymaniu czystości w sali 
gimnastycznej i na korytarzach. Chodzi o to by osoba, która tam sprząta miała do 
dyspozycji urządzenie do pchania ręcznego, dzięki któremu można o wiele szybciej i 
łatwiej i może skuteczniej zmywać podłogi na tych wielkich metrach kwadratowych. 
To z kolei poprawiło by organizację pracy i wydłużyło by czas skorzystania zajęć 
może nawet do 21.30.Takie praktyki są prowadzone w powiecie raciborskim . Koszt 
takiego urządzenia to  ok.2 tys.zł. Myślę, że warto by się pokusić, bo ci, którzy z sali 
korzystają płacą za godziny i to być może zwróciło  koszty zakupu tej maszyny. 
- mieszkaniec ul. Głubczyckiej zwrócił się do mnie z zapytaniem, czy kanalizacja na 
tej ulicy będzie dokończona w najbliższej przyszłości. Ja byłem zaskoczony 
pytaniem, bo mnie się  wydawało, że jest ona do końca.
- pytanie  dot. żywopłotu na ul. Głubczyckiej – od strony jezdni wygląda dosyć 
estetycznie, natomiast z drugiej strony nie zrobiono nic, wielkie pokrzywy, ani ten 
żywopłot nie jest przycięty.

Burmistrz Gminy – kanalizacja na ul. Głubczyckiej jest skończona, być może chodzi 
o kanalizację burzową, a to już nie leży w kompetencji Burmistrza a Starosty 
Powiatowego, który jest zarządcą drogi.
Żywopłot – co roku jest co najmniej dwa razy strzyżony . Trudno oczekiwać, żeby był 
cięty ze wszystkich stron. 
Zwracam się do sołtysów – trwa w tej chwili wywóz buraków . Miałem dzisiaj sygnał 
od Kierownika ze Starostwa Powiatowego, że w Rakowie poprzez wywóz buraków 
został zniszczony fragment  chodnika przez ciężkie  samochody. Dopilnujcie 
Państwo, jeśli widzicie, że jest niszczony  majątek niezależnie czy Gminy, czy 
Starostwa ale z którego korzystamy reagujcie natychmiast . Bardzo proszę o telefon 
do mnie, bądź UM. Chodzi nie o ukaranie kierowcy, ale żeby nie zostały nam potem 
poniszczone chodniki, rozryte wjazdy na drogi  itd., bo później Gmina z własnych 
środków będzie musiała to remontować. Przykładem może być most w Dzielowie, 
który został najprawdopodobniej rozjeżdżony przez samochód z burakami, natomiast 
kilka dni po fakcie podejmowanie jakichkolwiek działań nie miało sensu, bo trudno 
mówić kierowcy, że on to zrobił kilka dni temu.
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Dyr. E.Kielska – jeżeli chodzi o lampę to została on w ubiegłym roku wyrwana. Była 
już mowa o tym na Komisji, więc powiedziałam paniom w kuchni, że gdy wychodzą o 
15:30 mają zostawiać światło, które tam jest na zewnątrz . Dzwoniłam już do 
P.Nasieniaka aby przyszedł i może jakieś inne rozwiązanie by zaproponował. 
Proponuję przechodzić do sali  przez szkołę w ciągu tygodnia, dlatego, że jest 
jeszcze inny problem . Przechodzenie wejściem bocznym przez to błoto, które tam 
jest powoduje nanoszenie masy błota do sali i na korytarz i to tez niszczy 
nawierzchnię.
Jeżeli chodzi o mycie  sali gimnastycznej to nie mamy takiego urządzenia. Przez ileś 
lat planowaliśmy w budżecie zakupienie takiego urządzenia którego koszt wynosił ok. 
5, 6 tys.zł. W tej chwili nie ujmujemy już w budżecie zakupu takiej maszyny, ale 
zapytam jeszcze raz ile to kosztuje. Gdyby to było 2 tys. zł. być może , ale z tego co 
wiem to koszt takich urządzeń kształtuje się w granicach 5-8 tys. zł.

Burmistrz Gminy – w kwestii oświetlenia tego placu problem dotarł kilka dni temu i 
nie zdążyłem podjąć żadnych działań, przecież nie ma żadnego problemu na ścianie 
budynku stołówki powiesić lampę uliczną, których kilka mamy w piwnicy  choćby z 
demontażu po wymianie, bo dobre sztuki zostały przez nas zabezpieczone, zakupić 
sterownik za kilkadziesiąt zł. i nie ma problemu.

Radny L.Górski – chciałem się odnieść do problemu mieszkańców sołectwa 
Tłustomosty . Ponieważ zapoznałem się z treścią tego pisma, po analizie treści 
pisma narosło we mnie  podejrzenie,  że mogło zostać naruszone prawo przez 
poprzednią dyrekcję szkoły w Tłustomostach. Dzisiaj P.Sołtys powiedział, że 
„zrobiono przekręt” zamknięto szkołę bez zgody Rady Sołeckiej. Jak w przerwie  z 
nim rozmawiałem przedstawił mi szereg spraw i faktów i ja po prostu deklaruję swoją 
pomoc mieszkańcom sołectwa Tłustomosty w ramach swoich możliwości.P.Dolipski i 
ja będziemy Państwa wspierać, również zapoznamy się razem z Państwem z tą 
dokumentacją, która P.Burmistrz obiecał udostępnić na Wasz wniosek. Myślę, że do 
tej grupy dołączą dwaj radni, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie uczestniczyli jak 
również członkowie Rady Sołeckiej. Ja jestem za tym, abyście Państwo mieli tą 
swoją  szkołę w  Tłustomostach, rozumiem Was. Najlepiej jak są dzieci na miejscu 
.Jestem pełen podziwu, woli walki o szkołę. Jestem zafascynowany Waszą 
determinacją.

Radny K.Dolipski – przeprowadzono  wycinkę drzew w parku Miejskim w Baborowie 
wzdłuż alei, rzeki Psiny. Co było powodem ścięcia tych lip, w czym one komukolwiek 
przeszkadzały  i co się stało z tymi drzewami.

Burmistrz Gminy – nie tak dawno Rada podjęła uchwałę o budowie ogrodzenia 
boiska w stronę rzeki. Lipy, które zostały ścięte były w znacznym stopniu 
skorodowane i w znacznym stopniu przechylone i przy wichurach stwarzały 
zagrożenie dla biegających  zawodników i zagrożenie dla nowo wybudowanego 
ogrodzenia, którego budowę albo zakończono albo dobiega końca. Odbyło się to jak 
najbardziej zgodnie z procedurą, wystąpiliśmy do Starosty Powiatowego o stosowne 
decyzje. Pracownik Starostwa przyjechał na miejsce dokonał wizji lokalnej. W wyniku 
tego pozyskane  drewno zasiliło wszystkie kotłownie, którymi zarządza czy ma na 
stanie gmina. Drzewo było sukcesywnie cięte i rozwożone na poszczególne nasze 
gminne kotłownie.
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Rodzic z Tłustomostów – czy na przyszły rok szkolny w Tłustomostach będzie I i IV 
klasa, czy zabiorą je do Baborowa, bo byliśmy na zebraniu u Burmistrza i obiecał 
nam, że nie zabierze dzieci z I klasy i IV, żeby tylko rodzice podpisali zgodę, gdzie 
dziecko ma uczęszczać. Chciałabym usłyszeć od Burmistrza, czy faktycznie 
dotrzyma Pan słowa.

Przew. RM – w tym momencie to co przedtem powiedziała P.Dyrektor, że I klasa 
będzie na pewno a co z IV P.Burmistrzu, bo projekt organizacyjny przygotowuje 
Dyrektor Szkoły

Burmistrz Gminy – zgodnie z wytycznymi Gminnej Strategii Oświatowej, która do 
tego czasu zostanie opracowana określimy ile ma być oddziałów na poziomie 
każdego rocznika, bo mam nadzieję, że Gminna Strategia określi liczebność 
poszczególnych klas, natomiast w którym budynku dzieci będą się uczyły nie zależy 
ode mnie. Tym steruje wprost dyrektor. Dyrektor określa czy klasa V uczy się w 
pokoju  nr 7 czy nr 28 , czy uczy w budynku na ul. Wiejskiej czy Opawskiej . Tyle 
mogę powiedzieć jako Burmistrz . Wszystko w rękach P.Dyrektor.

Dyrektor Zespołu Szkół – w moich planach jest jak najbardziej  utworzenie I klasy w 
Tłustomostach i ja mam zamiar w projekcie organizacyjnym umieścić jedna klasę w 
Tłustomostach a dwie w Baborowie. Była by tam 18 osobowa klasa. Obecnie jest 
cztery klasy III i są bardzo liczne i nie dałoby się z tego zrobić trzech klas  tyle 
planuję klas IV w przyszłym roku, tym bardziej, że jedna klasa jest integracyjna, która 
nie może więcej uczniów jak 20.

Sekretarz Gminy W.Kozyra – 7 września Sejm zmienił ustawę o lustracji. W związku 
z czym, podlegają Państwo lustracji ponownie . Mówię o radnych urodzonych przed 
1972r. Do 14 grudnia muszą być Państwu dostarczone za potwierdzeniem a później 
do 3 miesięcy  po otrzymaniu powinno się je złożyć. Następnie jako pełnomocnik do 
w/w spraw dostarczę je do Opola.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przew. RM o godz. 19:30 zamknął obrady.
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