
Protokół nr  XIII/07
Sesji Rady Miejskiej w  Baborowie

odbytej 28 grudnia 2007 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Baborowie

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 11-tej 
otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą 
obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu 
Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.
Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki  nr 1, 2 i 3 do  niniejszego 
protokołu.

Nawiązując do porządku obrad przesłanego wcześniej radnym,  poprosił 
o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Radny W. Hołownia – Z-ca Przew. Komisji Rewizyjnej – zawnioskował o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu  - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  RM 
w Baborowie z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół w Baborowie w zakresie 
funkcjonowania stołówki w pierwszym półroczu 2007 roku. Zaproponował o 
umieszczenie sprawozdania w punkcie 7, a punkt 7  przesunąć jako 8.

Radny B. Kanas –  zapytał czy RM zostanie poinformowana  o wynikach kontroli 
kompleksowej przeprowadzonej przez  Regionalną Izbę Obrachunkową ?

Przew. RM – będzie  poinformowana,  jeszcze nie ma wystąpienia pokontrolnego

Przewodniczący  RM  poddał pod głosowanie wniosek Zastępcy Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie poprawki do porządku obrad polegającej na 
wprowadzeniu w punkcie 7 „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej RM w Baborowie z 
przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół w Baborowie w zakresie funkcjonowania 
stołówki w pierwszym półroczu 2007 roku”. W związku z tym punkt 7 
zaproponowanego porządku obrad proponuje przesunąć  jako punkt 8.
RM w Baborowie jednogłośnie przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
poprawki do porządku obrad.
Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad wraz z poprawką, który 
przedstawiał się następująco:

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

a) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2008 rok 

b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
c) zbycia prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości



d) ustalenia opłat  za korzystanie ze składowiska odpadów stałych w 
Baborowie

e)  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

f) uchwalenia Regulaminu przyznawania  dofinansowania ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z obiektów 
budowlanych

g) wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Baborów na 2007 rok
h) zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

4. Wyrażenie opinii przez Radę Miejską w Baborowie w sprawie 
przeznaczenia części kontraktu NFZ przewidzianego  w 2008 roku dla SP 
ZOZ w Głubczycach firmom „FALCK” oraz „Gambro”

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie 
międzysesyjnym,  w tym realizacji uchwał Rady.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM z przeprowadzonej kontroli w 
Zespole Szkół w Baborowie w zakresie funkcjonowania stołówki w 
pierwszym półroczu 2007 roku .

8. Zapytania, wolne wnioski.

Ad. 2

Rada Miejska w Baborowie w obecności 11 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 
głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła protokół z obrad poprzedniej 
Sesji tj. 14 listopada 2007 roku.

Ad. 3
a)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2008 rok
 
Przew. RM – zgodnie z zapisem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zadaniem własnym gminy jest opracowywanie 
corocznego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  W 
związku z tym taki program został opracowany i omówiony merytorycznie na 
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Z-ca Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego   P. Bednarz– komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
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Przew. RM -Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała 
wniosek, aby wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji pozostawić na 
dotychczasowym poziomie tj. 50 zł.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  projekt uchwały druk nr 83/07 wraz z 
poprawką Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

 W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności  11 radnych – 11 
głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła 
uchwałę nr XIII-84/07 w sprawie „uchwalenia gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2008 rok” - stanowi 
ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

b) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Z-ca Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego   P. Bednarz– komisja 
pozytywnie zaopiniowała w/w  projekt uchwały

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  projekt uchwały druk nr 84/07.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności  12 radnych – 12 
głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła 
uchwałę nr XIII-85/07 w sprawie „przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży” 
- stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

c) podjęcia uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości

Z-ca Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego   P. Bednarz– komisja 
pozytywnie zaopiniowała w/w  projekt uchwały

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  projekt uchwały druk nr 85/07.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności  12 radnych – 12 
głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła 
uchwałę nr XIII-86/07 w sprawie „zbycia prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości” - stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska 
odpadów stałych w Baborowie

Przew. RM – w związku ze zmianą w ustawie o ochronie środowiska został 
przygotowany projekt uchwały, z którego wynika, że nastąpią zmiany  w opłatach za 
korzystanie ze składowiska odpadów stałych. Został opracowany projekt druk nr 
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86/07 z dwuwariantowym wyborem. Na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska oraz Komisji Budżetu został przyjęty projekt B.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska F. Wierzbicki – 
komisja pozytywnie zaopiniowała w/w  projekt uchwały

Z-ca Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego   P. Bednarz– komisja 
pozytywnie zaopiniowała w/w  projekt uchwały

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały z opłatami 
wykazanymi w projekcie B.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności  12 radnych – 10 
głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła 
uchwałę nr XIII-87/07 w sprawie „ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska 
odpadów stałych w Baborowie” - stanowi ona zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

e) podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Przewodniczący RM- na Komisjach merytorycznych projekt tej uchwały został 
szczegółowo omówiony. Zostały przyjęte zaproponowane stawki, jeśli chodzi o 
nieczystości stałe, górną stawką przy niesegregowanych jest 15 zł, przy 
segregowanych  10 zł opłaty od jednej osoby. Przy omawianiu tego projektu uchwały 
zostały przyjęte  górne stawki. Stawki  jakie zostaną przyjęte przez ZUK będą 
wynikały z kalkulacji i będą kształtowały się  na poziomie 8 zł  przy segregowanych, 
przy niesegregowanych w granicach 12  , 13 zł. Została też ustalona stawka za 
wywóz i transport nieczystości płynnych. Zaproponowana była  10 zł za m³ 
wywożonych nieczystości płynnych i 4,50 zł za jeden kilometr przejechany- projekt 
ten nie znalazł poparcia. W czasie obrad Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa 
zyskała akceptację  stawka 18 zł za m³ wywożonych  nieczystości płynnych bez 
względu na odległość, w związku z tym takie stawki zostały przyjęte i 
zaproponowane przez Komisje.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska F. Wierzbicki – 
komisja pozytywnie zaopiniowała w/w  projekt uchwały

Z-ca Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego   P. Bednarz– komisja 
pozytywnie zaopiniowała w/w  projekt uchwały

Podsumowując Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 
87/07 z proponowanymi stawkami w § 1:
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1. odbiór odpadów komunalnych(stałych)  niesegregowanych:
a) gospodarstwa domowe - 15 zł od  1osoby miesięcznie
b) pozostali odbiorcy - 150 zł za 1 m³
2. odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny
a) gospodarstwa domowe - 10 zł od  1osoby miesięcznie
b) pozostali odbiorcy - 100 zł za 1m³
3. wywóz i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych 

bez względu na położenie miejscowości w Gminie - 18 zł za 1 m³

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności  12 radnych – 8 głosami 
„za”, przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę 
nr XIII-88/07 w sprawie „określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ” - stanowi ona zał. nr 8 do 
niniejszego protokołu.

f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania 
dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest ,pochodzących z obiektów budowlanych

Przewodniczący RM – temat został poruszony na poprzedniej Sesji, w związku z 
tym  komisja merytoryczna, a więc Rolnictwa i Ochrony Środowiska podjęła temat. 
Na podstawie pracy i uzgodnień został przygotowany projekt uchwały druk nr 88/07 
w sprawie przyznawania dofinansowania  ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym w przypadku wymiany 
niebezpiecznych pokryć dachowych, czyli zawierających azbest na ekologiczne 
pokrycia dachowe

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska F. Wierzbicki – 
komisja pozytywnie zaopiniowała w/w  projekt uchwały

Przew. RM – na Komisji Rolnictwa był wniosek, aby dokonać skreślenia zapisu 
dotyczącego czasu, przesunięcia go do 31 grudnia

Z-ca Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego   P. Bednarz– komisja 
pozytywnie zaopiniowała w/w  projekt uchwały z poprawką w § 6 .

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 88/07 z 
poprawką w § 6 pkt 2 „wniosek należy składać w terminie do 31 grudnia danego 
roku”.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności  11 radnych – 11 głosami 
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę 
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nr XIII-89/07 w sprawie „uchwalenia Regulaminu przyznawania 
dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest ,pochodzących z obiektów budowlanych 
” - stanowi ona zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

g) wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Baborów na 2007 rok

Przew. RM - z uwagi  na to ,że po obradach Komisji, która omówiła projekt uchwały 
nastąpiły jeszcze dodatkowe zmiany oddał głos P. Skarbnik
P. Skarbnik – poprawki są dwie, jedna wynika z otrzymanego zawiadomienia nt. 
zmniejszenia dotacji celowej, dotacje związane są z zakresem pomocy społecznej. 
Jest zmniejszony plan o 349.846 zł w zakresie  świadczeń rodzinnych oraz o 42.179 
zł w zakresie zasiłków i pomocy w naturze. Ta korekta jest związana ze 
zmniejszeniem liczby osób, które są uprawnione do świadczeń z zakresu pomocy 
społecznej. Druga zmiana dotyczy awarii pieca centralnego ogrzewania w budynku 
przedszkola przy ul. Krakowskiej, próby naprawy tego pieca nie powiodły się. 
Konieczny jest zakup nowego pieca i na ten cel zostaje przeznaczone 10 000 zł. 
Środki na ten cel są zabezpieczane w ramach przesunięć wewnętrznych, nie 
powodują zwiększenia budżetu.

Z-ca Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego   P. Bednarz– komisja 
pozytywnie zaopiniowała w/w  projekt uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 89/07 wraz z 
poprawkami przedstawionymi przez P. Skarbnik. Z uwagi na to, że zbliża się koniec 
roku i nie ma możliwości zwoływania kolejnej sesji uważa za zasadne wprowadzenie 
przedstawionych zmian w tym projekcie uchwały.

W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności  13 radnych – 13 
głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła 
uchwałę nr XIII-90/07 w sprawie „wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 
Baborów na 2007 rok” - stanowi ona zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

h) zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Przewodniczący RM – nastąpiła przebudowa naszego targowiska, zostały 
poprawione w znacznym stopniu warunki,  wydzielono kwatery. W związku z tym, 
że  w poprzednio obowiązującej uchwale mieliśmy zapisy dotyczące metrów 
kwadratowych, w tej chwili  zostało to ujednolicone,  każda kwatera ma 15 m² i jest 
to opłata w wysokości 15 zł.

Z-ca Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego   P. Bednarz– komisja 
pozytywnie zaopiniowała w/w  projekt uchwały.
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W wyniku głosowania Rada Miejska w obecności  13 radnych – 13 
głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła 
uchwałę nr XIII-91/07 w sprawie „zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty 
targowej” - stanowi ona zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 4
Wyrażenie opinii przez Radę Miejską w Baborowie w sprawie przeznaczenia części 
kontraktu NFZ przewidzianego  w 2008 roku dla SP ZOZ w Głubczycach, firmom 
„FALCK” oraz „Gambro”

Przewodniczący RM odczytał pismo Starosty Powiatu Głubczyckiego w w/w 
sprawie-stanowi ono załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił P. 
Starostę o informację w tej sprawie.

P. Starosta J. Kozina -10.02. 2006 roku, a następnie 20.03.2006 roku poprzedni 
Zarząd podjął uchwały w sprawie zgody na dzierżawę stacji dializ jak również na 
dzierżawę pogotowia ratunkowego. W uchwale na dzierżawę stacji dializ § 1 brzmiał 
-wyraża się zgodę na dzierżawę stacji dializ na okres 15 lat wraz z przekazaniem 
pracowników zatrudnionych w stacji na zasadzie art. 23.5 kodeksu pracy oraz na 
cesję kontraktu podpisanego z NFZ Oddział Wojewódzki w Opolu na realizację 
świadczeń zdrowotnych w zakresie dializoterapii. 20.03.2006 ówczesny Zarząd 
podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę budynku pod działalność w 
zakresie ratownictwa medycznego i część  art. 1 tej uchwały brzmi następująco – na 
wniosek P.A.Majchera Dyrektora SP  ZOZ wyraża się zgodę na dzierżawę budynku 
po dawnym laboratorium firmie „Falck” Medycyna, która przystosuje w/w obiekt na 
potrzeby zespołu wyjazdowego ratownictwa medycznego oraz na cesję kontraktu 
podpisanego z NFZ Oddział Wojewódzki w Opolu na realizację świadczeń 
zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w roku 2006.
Praktycznie   już dwa lata   minęły od tego momentu . Zarówna „Gambro” jak i 
„Falck”  Medycyna miały  określone zadania do zrealizowania. „Gambro” miała 
wybudować nowy budynek  pod stację dializ i takowy został oddany do użytku dwa 
miesiące temu. Jest to budynek bardzo nowoczesny, koszt realizacji  to ponad 3,5 
miliona zł, podobnie „Falck” Medycyna wyremontowała laboratorium na ponad 700 
tysięcy zł. Następnie obie firmy zaczęły  domagać  się,  aby dokonać tej cesji 
kontraktu, ponieważ  one swoje zadania zrealizowały. Dlatego wystąpiliśmy do 
Państwa o wyrażenie opinii w tej sprawie. Następnie Rada Społeczna w  której 
zasiada P. Burmistrz oraz Rada Powiatu podejmą uchwałę nt. cesji kontraktu. 
Świadczenia dalej będą bezpłatne, tylko umowa z NFZ będzie podpisana już 
bezpośrednio przez te dwie firmy. Dotychczas kontrakt był w całości przekazywany 
do SP ZOZ, a „Gambro” i „Falck” Medycyna jako podwykonawcy tego kontraktu 
otrzymywali określone kwoty,  10% zostawało w naszym ZOZ. Jeśli chodzi o 
„Gambro” nie mamy żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o „Falck” Medycyna to są 
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pewne wątpliwości ze strony Dyrektora SP ZOZ-u o których teraz nie chciałby 
mówić. Tam sytuacja jest trochę trudniejsza, jest to odzwierciedlenie sytuacji 
ogólnopolskiej, polega to na tym, że zaczyna brakować lekarzy na dyżurach i wtedy 
jedzie ratownik medyczny, a nie lekarz.
Radny B. Kanas – czy to jest korzystne dla SP ZOZ-u?
P. Starosta – jak się traci 10% to nie jest korzystne, ale jest umowa, jest uchwała. 
Firmy, które o to wystąpiły zrealizowały to co miały zrealizować. W nieskończoność 
nie można ciągnąć tego na podkontrakcie. Obie firmy mogą pójść do sądu i wygrają 
sprawę, do tej pory  zachowują się bardzo racjonalne. W 2006 roku firma „Gambro” 
zapłaciła za dzierżawę pomieszczeń za 15 lat z góry. Pomimo tego szpital w 
ubiegłym roku miał straty rzędu 950 tysięcy zł, ale teraz sytuacja jest dużo lepsza. 
Szpital za 9 miesięcy tego roku ma 900 tysięcy zł zysku, zapłacił podatek po raz 
pierwszy od 8 lat. Przyjęto nasz program restrukturyzacji, umożliwia to nam 
wystąpienie o umorzenie 2 milionów pożyczki w banku i zadłużenie szpitala dużo 
spadnie.
Radny L.Górski – co będzie jeżeli spadnie jakość usług, skoro do jednej z firm są 
zastrzeżenia ?
P. Starosta – nad jakością usług czuwa NFZ, my na pewno jako Rada Powiatu 
dopóki nie wyjaśnimy sytuacji z „Falck” Medycyna uchwały w zakresie przekazania 
cesji nie podejmiemy, musimy mieć wszystko wyjaśnione do końca
Przewodniczący RM poprosił radnych o opinię w powyższej sprawie.

Rada Miejska w Baborowie12 głosami „za”, przy 2 głosów 
wstrzymujących i 0”przeciw” wyraziła pozytywną opinię w sprawie 
przekazania części kontraktu NFZ przewidzianego w 2008 roku dla SP ZOZ w 
Głubczycach firmie „FALCK” Medycyna na wykonywanie usług w zakresie 
ratownictwa medycznego oraz firmie „Gambro” Health Care Poland na 
realizację świadczeń w zakresie dializoterapii.

Ad. 5
Przewodniczący RM poinformował Radę Miejską, że uczestniczył w 
uroczystościach okolicznościowych na terenie powiatu Głubczyckiego oraz pełnił 
dyżury  w UM. Następnie przedstawił korespondencję jaka wpłynęła do biura Rady 
w okresie międzysesyjnym :
1.Zapoznanie RM z pismami Wojewody Opolskiego nt. Uchwały nr XII-81/07 w 

sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Baborów.

Przewodniczący RM odczytał pismo Wojewody Opolskiego nr NK.III-AR-
0911-1-141/2007 na w/w temat, które stanowi załącznik nr 13  do niniejszego 
protokołu.
Z-ca Przewodniczącego RM J. Jasion odczytał  rozstrzygnięcie  nadzorcze nr 
NK.III-AR-0911-1-141/2007 stwierdzające nieważność uchwały nr XII-81/07, 
które stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Przew. RM- jak Państwo słyszeli uchwała została uchylona i będziemy 
musieli podjąć uchwałę na ten temat jeszcze raz z poprawkami jakie zostały 
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wskazane. Trudnym zadaniem będzie określenie pięcioletniego planu 
remontów, czy określenie pięcioletniego przekształcenia zasobów 
mieszkaniowych, ale zgodnie z obowiązującą ustawą te rzeczy będziemy 
musieli realizować.
Radny B. Kanas – ktoś przygotowywał ten program, ktoś odpowiada prawnie 
za  podejmowanie naszych uchwał, chce się dowiedzieć kto przygotował ten 
program
Burmistrz Gminy – projekt był przygotowywany przez Sekretarza Gminy i 
moje służby, konsultowany był przez radcę prawnego. Nie jest to ani pierwsza, 
ani ostatnia uchwała, która została nam uchylona. Ci z Państwa, którzy są 
dłużej radnymi pamiętają, że te uchwały które kilka lat temu przez służby 
Wojewody były przepuszczane, rok czy dwa później są wnikliwie badane i 
uchylane w całości lub w części mimo, że przepisy prawa się nie zmieniły. Jest 
to sprawa dosyć świeża, będziemy ją badać i przygotowywać nowy plan. Nic 
strasznego się nie stało, a jest to kolejny dosyć iluzoryczny dokument, bo dziś 
np. trudno określić ile mieszkań sprzedamy w ciągu 4 lat czy zapisać w 
kwotach remonty. Nowy dokument zostanie przygotowany.

2. Zapoznanie RM z korespondencją nt. stanu autobusów, które przewożą dzieci 
szkolne .

Przewodniczący RM zapoznał Radę  z  pismem firmy Veolia Transport 
Kędzierzyń-Kożle, które stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
Poinformował, że  przeprowadził rozmowę z właścicielem firmy świadczącej 
usługi  na rzecz gminy Baborów w zakresie przewozu dzieci, który stwierdził, 
że z firmą będącą autorem pisma jest w sporze, jest to firma konkurencyjna. W 
celu dogłębnego wyjaśnienia sytuacji natychmiast skierował pismo do 
Komendy Powiatowej w Głubczycach w celu przeprowadzenia kontroli i 
otrzymał odpowiedź tj. pismo nr E0166-1739/07  z którą zapoznał RM- 
stanowi ono załącznik nr  16 do niniejszego protokołu.
Radny L. Górski – ma pytanie do organizatora przetargu. Dlaczego trzeba 
było sygnału z firmy Kędzierzyńskiej żeby sprawa znalazła się w Komendzie 
Policji w Głubczycach  i RM dowiedziała się o tym fakcie. Gdzie są nasze 
służby gminne nadzorcze, obawia się żeby w przyszłości takie sytuacje nie 
miały miejsca. Co na to organizator przetargu?
Przew. RM- w momencie ogłaszania  przetargu zostały określone pewne 
zasady. Teraz wystąpiły pewne usterki, które przez odpowiednie służby zostały 
zweryfikowane, przewoźnik został zobligowany do  ich usunięcia, prócz tego 
osobiście przeprowadziłem z nim  rozmowę, w której zdeklarował się, że po 
usunięciu usterek przedstawi jeszcze dodatkowe badania techniczne swego 
sprzętu. Uważam, że jest to konkretne działanie , aby taka sytuacja już nie 
miała miejsca. Organizator przetargu nie ma uprawnień do kontrolowania 
stanu technicznego tych autobusów. Jeśli sytuacja się powtórzy to sądzę, że 
zostaną podjęte stosowne działania przez ogłaszającego przetarg,  ponieważ na 
pewno są zapisy w umowie mówiące o tym, że jeśli zostaną stwierdzone 
nieprawidłowości, gmina będzie mogła taką umowę rozwiązać.
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P.Czekańska – informacje P. Górskiego są nie pełne, to nie my jesteśmy w 
sporze z tą firmą, ta firma  jest z nami zaprzyjaźniona, ale nie jest 
zaprzyjaźniona z firmą P. Bajdy, a gdzie dwóch się bije tam trzeci cierpi
Radny L.Górski-  prosi, żeby jak sprawa wróci do normalności, RM została 
poinformowana jak  została załatwiona
Radny M. Hończak – zgadza się z tą firmą, półtorej tygodnia temu widział 
jak wygląda nasz gimbus, nadawał się do myjni, prosi P. Dyrektor Czekańską, 
żeby zwróciła na to uwagę.
P. Czekańska – w autobusie są nauczyciele od których nie otrzymuje żadnych 
sygnałów na temat złej jazdy. Teraz jest taka pora roku, że trudno, aby  pojazd 
jeżdżący po naszych drogach był ciągle czysty. Za czystość autobusów 
odpowiada Pan Bajda, a nauczyciele, którzy jeżdżą jako opiekunowie zwracają 
na to uwagę, jeżeli mam sygnały to na bieżąco staram się rozwiązywać 
wszystkie problemy. Akurat ostatnio nie miałam żadnych sygnałów.
Radny B. Kanas – ta sprawa powinna mieć jakieś umocowanie prawne, ktoś 
za coś odpowiada. Tu kierowane są pretensje do P. Czekańskiej, ale Pani 
Dyrektor chyba nie ma takich uprawnień. Chciałby się dowiedzieć jak to w 
naszej gminie funkcjonuje, był PKS nie było problemu, zmieniliśmy 
przewoźnika ciągną się różne sprawy. Zastanówmy się nad tym jak zrobić żeby 
temat nie wracał. Nie interesuje mnie konflikt, interesuje mnie to co 
stwierdziła policja, a taki stan prawdopodobnie trwa od wielu miesięcy. Są 
fakty, oczekuje dyskusji jak zrobić żeby się to nie powtórzyło, a nie odbijania 
piłeczki.
Przew. RM – nikt nie odbija piłeczki, poinformowałem  Radę o piśmie, 
podjętych działaniach i uważam, że to ostatnie zdanie, które zostało odczytane 
z pisma, które napisała Komenda Powiatowa, że kontrole będą częstsze i 
nasilą się, rozwiąże problem. W przypadku jeśli to będzie występowało 
P.Czekańska jako przedstawiciel ogłaszającego przetarg stwierdzi  nie 
wywiązywanie się przez P .Bajdę z umowy i będą to podstawy do rozwiązania 
umowy i ogłoszenia nowego przetargu na przewozy.

Ad. 6
Burmistrz Gminy poinformował RM o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym :

1. Reprezentował Gminę na zewnątrz między innymi w obchodach 60-lecia 
Biblioteki, Betlejemskim Światełku Pokoju.

2. Uczestniczył w pracach Komisji RM w Baborowie
3. 4 grudnia 2007 roku uczestniczył w posiedzeniu ZGŚO w Opolu. Było to 

posiedzenie bardzo ważne, ponieważ samorządy, które są reprezentowane 
przez Zarząd ZGŚO podjęły uchwałę, żeby być w ścisłej współpracy z 
nowo wybranymi posłami, aby  bronić się przed częścią zadań, które są na 
samorządy narzucane bez dodatkowych środków finansowych. Na zebraniu 
Zarząd został zobowiązany  do ścisłej współpracy z innymi związkami 
zrzeszającymi gminy i miasta polskie.

4. 2 grudnia 2007 roku uczestniczył wraz z innymi samorządowcami powiatu 
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głubczyckiego w spotkaniu z Wojewodą Opolskim nt. przyznawania 
środków finansowych.

5. 17 grudnia 2007 roku z P. Skarbnik  w Opolu podpisał umowę z 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 
66 400 zł na realizację programu „Uczeń na wsi”. Jest to program , którego 
celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych. 
Dotacja już została przekazana.

6. 20 grudnia 2007 roku  spotkał się z przedstawicielem  Agencji 
Nieruchomości Rolnych P. Niziołekiem. Razem z  Zastępcą omawiał temat 
przejmowania od ANR nieruchomości, którymi w tej chwili zarządza 
Kombinat. Są to oczyszczalnie , drogi, działki gruntowe. Przejęcie  takiego 
mienia generuje nie tylko zysk, ale również potężne koszty, więc 
podejmowane były wstępne ustalenie jak zrobić, żeby odbyło się to z jak 
najmniejszymi kosztami dla Gminy. Otrzymał  ustne zapewnienie, ale po 
konsultacjach z innymi samorządowcami wie, że tego typu umowy czy 
porozumienia mogą być podpisywane ,że w ślad za przejętym mieniem, 
ANR zapewnia dotacje na przeprowadzenie remontu czy doprowadzenie 
obiektu do poprawnego stanu technicznego. W pierwszej kolejności 
chciałby, aby gmina przejęła oczyszczalnię ścieków w miejscowości 
Czerwonków Osiedle, aby ją zlikwidować  i wybudować tranzyt  do 
oczyszczalni w Baborowie. Następnie    można przejąć odcinek ulicy 
Rzemieślników na którą również agencja zadeklarowała się wyznaczyć 
środki finansowe. O tym Rada będzie decydować po nowym roku

7. Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z pełnionej funkcji.

Radny B. Kanas – na ostatniej Sesji dużo czasu było poświęcone na wyjaśnianie 
pewnych spraw spornych między dyrektor szkoły, a Burmistrzem. Pytanie do 
Burmistrza- co od tego czasu się zmieniło, jak sprawy zostały załatwione ?
P. Burmistrz – po Sesji RM, po spotkaniu z Zarządem ZNP  Oddział w Baborowie, 
zdecydowałem się podpisać aneks, choć ani dyskusja na Sesji, ani spotkanie z ZNP 
nie miało tu przełomowego znaczenia, po prostu uznałem, że należy aneks podpisać. 
Do Państwa będzie należała decyzja czy od września 2008 roku spróbujemy na 
dowozach zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Chce podkreślić, że nie 
przekłada się to w żaden sposób na bezpieczeństwo  uczniów.
Radny B. Kanas – chce P. Burmistrzowi za tą decyzję podziękować

Ad. 7

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Baborowie M. Hończak odczytał 
protokół Komisji z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół w Baborowie w 
zakresie funkcjonowania stołówki w pierwszym półroczy 2007 roku, który stanowi 
załącznik nr  17 do niniejszego protokołu.
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Ad.8
Radny F. Wierzbicki – ma zapytania do P. Starosty  :

1 Oznakowanie drogi powiatowej Dzielów-Baborów- przy ul. Powstańców stoi 
znak z ograniczeniem prędkości  do 40 km. Kierowcy, którzy wjeżdżają do 
Baborowa od tej strony, myślą, że obowiązuje on tylko na pewnym odcinku, a 
nie na terenie całej miejscowości i nieświadomie popełniają wykroczenie. 
Należy zmienić ustawienie znaku

2 ul. Dąbrowszczaków  -  jadąc od strony Głubczyc stoi tam znak „zakaz 
parkowania”, jadąc od strony Rynku, po lewej stronie takiego znaku nie ma. 
Użytkownicy jadący załatwiać sprawy w OPS parkują tam nie wiedząc o 
znaku zakazu.

3 Pyta czy droga Raków – Tłustomosty jest już zakończona i odebrana.
4 Na odcinku  drogi Baborów-Raków podczas ścinki poboczy powstały dwie 

wyrwy i należy to naprawić. Jadąc z Baborowa w stronę Dzielowa też jest 
uszkodzone pobocze.

5 Po ścince  pobocza są miękkie, co może stwarzać niebezpieczne sytuacje, 
szczególnie jeśli chodzi  o pojazdy o cięższej masie. Zgłasza potrzebę 
oznakowania – uwaga miękkie pobocza.

6 Pyta czy droga w Dzielowie została ujęta w budżecie na 2008 rok.

Radna A. Rydzik – ma pytanie do P. Starosty :
Zwracaliśmy się do Pana Starosty o utwardzenie drogi na odcinku Czerwonków-
Sucha Psina. Odpowiedź przyszła, że niema na to środków, będzie to wykonane w 
następnych latach, prosi o sprecyzowanie tego terminu

Radny B. Kanas – zgłasza potrzebę wykonania dwóch zatoczek na alei za Rakowem 
w kierunku   Raciborza, ponieważ mijanie się z dużym dostawczym samochodem 
sprawia niektórym wiele problemów.

P. Starosta -jeżeli chodzi o znaki parkowania, to wydaje mi się ,że jeżeli jest znak to 
pojazd się nie zatrzymuje, w każdym cywilizowanym państwie europejskim można 
parkować tylko zgodnie z kierunkiem jazdy. Jeżeli chodzi o znaki szybkości to jeżeli 
jest jakaś propozycja to trzeba wystąpić na piśmie, bo taki wniosek musi 
zaopiniować Komisja Bezpieczeństwa
Przew. RM – chodzi o to, że na ul. Powstańców jest znak wolnostojący, zawsze był 
tam znak pod tablicą miejscowości czyli obowiązywał w całej miejscowości tak jak 
przy innych wjazdach do miasta, tu jest tylko  kwestia  obowiązywania. Wjeżdżający 
od strony Dzielowa widząc znak wolnostojący myśli, że  obowiązuje on  do 
pierwszego skrzyżowania, w tym momencie ktoś kto jedzie na ul. Opawską od strony 
Dzielowa jest przekonany, że nie popełnia wykroczenia ograniczenia prędkości, bo 
znak został odwołany. Zawsze był to znak pod tablicą miejscowości
P. Starosta – przekaże to  kierownikowi z Wydziału Drogownictwa, on to 
zweryfikuje. Droga Raków-Tłustomosty jest zakończona i odebrana, ponieważ 
umowa dotyczyła tylko nawierzchni, nie poboczy. O wyrwach, które powstały 
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podczas ścinki poboczy powie kierownikowi i to będzie do poprawki. Jak się robi 
ścinkę poboczy to się ścina pobocza, nie utwardza  . Przez moment  zastanawiał się 
czy warto ścinać te pobocza, bo są  problemy( ciężarówki zjeżdżają, bo miękkie 
pobocza), ale mimo zastrzeżeń będą  pobocza ścinane , ponieważ najważniejszy 
problem z polskimi drogami to brak odpływu wody z dróg. Nie ma środków na ich 
utwardzenie. Dlatego w odpowiedzi  na pismo tak  zostało napisane, bo ścinka nie 
jest równoznaczna z utwardzaniem. Oznakowanie „uwaga miękkie pobocze” być 
może coś pomoże, przekaże to kierownikowi, ale przy odpowiedniej jeździe. Jakie 
prace będą wykonywane to zależy też od tego jaka  będzie zima, ile zostanie na 
drogach. Nie będzie ukrywał, że jest zawiedziony, że cały czas jedno 
przedsiębiorstwo startuje w przetargu  na odśnieżanie dróg, nie ma konkurencji, 
chociaż były prowadzone rozmowy, żeby w każdej gminie był inny podmiot, który 
będzie wykonywał odśnieżanie, zawsze to jest bliżej tych dróg. Niestety poza Gminą 
Branice żadne przedsiębiorstwo komunalne nie wystartowało. Myśli, że droga w 
Dzielowie będzie zrobiona, zależy to od tego ile będzie kosztowało odśnieżanie, w 
miesiącu marcu określi czy będzie na pewno zrobiona. Jeżeli chodzi o zatoczki na 
alei między Rakowem, a  Tłustomostami  to postaramy się zrobić jakieś  dwa 
miejsca, żeby uciec przed ciężkim samochodem, nie będą to zatoczki bo wymagają 
one spełnienia dużych wymogów formalnych.

P.Burmistrz – w miesiącu wrześniu zwracałem się z pismem o pomoc w remoncie 
naszego Rynku tj. dotację w wysokości 20 tysięcy zł.. Chcielibyśmy na działkach, 
które są własnością powiatu (mówimy o skwerku za figurą Matki Boskiej) podnieść 
krawężniki, przebrukować rynsztok. Czy w budżecie zostało to ujęte.
P.Starosta- będzie na 100%, bo jest to w rezerwie celowej.

Radny F.Wierzbicki- czy jest możliwość wykonania w Dzielowie chodnika  z 
wkładem robocizny mieszkańców. Chodzi o kupno materiału na kwotę około 40 
tysięcy zł, samej kostki, bo krawężniki tam są. Długość tego chodnika to około 700 
metrów. Wstępnie  rozmawiał z  mieszkańcami .
P.Starosta-  cieszą nas takie inicjatywy, spróbujemy znaleźć, nie obiecuje, bo 
pierwszy raz o tym słyszy, zobaczymy w okolicach marca.

Radny J.Ronczka -ma pytanie -pisaliśmy do Starostwa nt.  lustra w Rakowie, 
odpowiedź przyszła, że do końca roku to zostanie zrobione, czy będzie zrobione?

P.F.Meissner –  na drodze  powiatowej w Tłustomostach, naprzeciw starej remizy, 
przy wywózce buraków powstała potężna wyrwa, którą trzeba uzupełnić  , druga 
sprawa przy wjeździe naprzeciw naszej świetlicy stoi lustro, które trzeba lepiej 
umocować.

P.Starosta -jeżeli chodzi o lustro w Tłustomostach to przyjedzie tam nasza brygada 
drogowa i to poprawi, o lustrze w Rakowie nie trzeba przypominać, będzie to 
zrobione. Rodzi się wielki problem o którym ostatnio rozmawialiśmy na Radzie 
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Bezpieczeństwa, że są coraz większe problemy z taborem ciężkim. Rozważaliśmy 
możliwość wystąpienia z żądaniem kompensaty za drogi, bo drogi przez 
przewoźników są niszczone.

Radny B.Kanas -jakie inwestycje na przyszły rok są zaplanowane w budżecie 
powiatu  na terenie naszej Gminy, a konkretnie na terenie Baborowa?

P.Starosta –  chodzi o drogi, my budżet mamy przyjęty, są tam zadania  określone, 
ale dopiero po zimie zobaczymy ile nam zostanie pieniędzy. Na pewno jest to 
Dzielów, myślimy o wjeździe do Baborowa od strony ul. Głubczyckiej oraz o 
wykonaniu odpływu wody pod wiaduktem, do RPO chcemy zgłosić odcinek od 
skrzyżowania Ciermięcie do Baborowa

P.E. Kroczak – prosi o uwzględnienie ulicy Kościuszki, to jest wjazd do Baborowa 
od strony Dobrosławic, generalnie chodzi  tam o położenie nowego dywanika.

P.Starosta – prawdopodobnie w przyszłym roku to nie będzie robione, bo nie ma na 
to  środków, jest szansa, że uwzględnimy to w roku 2009.  Droga na Dobrosławice 
ma być objęta odśnieżaniem

Radny J.Jasion -dziękuje P.Staroście, że remont ul. Krakowskiej został wpisany do 
planu remontów na rok 2009. 

P.Starosta – podziękował za rok współpracy

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RM zamknął XIII Sesję RM

Protokołowała: A. Ratuś
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