
Protokół nr XIX
z sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej  18  sierpnia 2008r. 
w sali konferencyjnej UM w Baborowie

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak  o godz. 9:30 otworzył sesję i po 
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy  12  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  15  radnych, 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie  prawomocnych decyzji.

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

Przewodniczący RM przedstawił zmiany do wcześniej wysłanego  porządku  obrad.

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad   pkt 3 
ppkt a o  treści  ”podjecie uchwały w sprawie przystąpienia  Gminy Baborów do realizacji 
projektu w ramach poddziałania 9.1.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz pkt 3 
ppkt b o treści „Podjecie uchwały w sprawie  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.”

Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie .
W związku z powyższym porządek sesji przedstawiał się następująco:

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

a) przystąpienia Gminy Baborów do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży  (lokal mieszkalny).
4.  Informacja  Przewodniczącego  Rady  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie 

miedzysesyjnym, 
5. Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  o  podejmowanych   działaniach  w  okresie 

miedzysesyjnym , w tym  realizacji uchwał Rady. 
6. Zapytania, wolne wnioski
7. Zakończenie obrad 

Ad 2.
Rada  Miejska  w  obecności  12  radnych  –  10  głosami  „za”,  przy  0  głosach  ”przeciw” 
i  2 głosach „wstrzymujących”  przyjęła  protokół z obrad poprzedniej  sesji tj.  19 czerwca 
2008r. 

Ad 3.
a) podjecie  uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Baborów do realizacji  projektu 
w ramach poddziałania 9.1.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt druk nr 
137/08)

Dyrektor ZS Alicja Szuba jako koordynator projektu omówiła  w/w Program.

Radny  Andrzej  Kanas –  proponuję  przystąpienie  do  głosowania  bo  nie  widzę  sensu 
dyskutować na tak oczywisty temat. Uważam, że cel jest wspaniały.
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Pani dyr. przedstawiła program tak zwięźle, że nie mam nad czym dyskutować, należą się 
tylko  gratulacje  i  podziękowanie.  Przecież  to  są  pieniądze,  które  nie  pochodzą z  budżetu 
Gminy, a korzyści i cele są wspaniałe. 

Radny  Jarosław  Ronczka –   czy  zajęcia  w  ramach  programu  będą  się  odbywały  po 
godzinach lekcyjnych i czy będzie to w terenie, czy w szkole ?

Dyrektor ZS Elżbieta Kielska – zajęcia będą się odbywały po lekcjach dla 77 grup.
  

W związku z brakiem uwag Przew. RM poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”  

i  0  głosie  „wstrzymującym”  podjęła  uchwałę  nr  XIX-137/08  w  sprawie  „przystąpienia  
Gminy  Baborów  do  realizacji  projektu  w  ramach  poddziałania  9.1.2   Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki” – stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu

Ad 3.
b)  podjecie  uchwały  w  sprawie  przeznaczenia  nieruchomości  do  sprzedaży   (lokal 
mieszkalny) - projekt druk nr 138/08

Burmistrz Gminy  przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Radny  A.  Kanas –  co  do  uzasadnienia  uchwały  przez  Burmistrza  nie  mam  żadnych 
zastrzeżeń, tylko, czy potem nie będzie wątpliwości lub protestów.

Burmistrz Gminy – zawsze mogą być wątpliwości i protesty.  

W związku z brakiem uwag Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt 
uchwały.

W wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw”

 i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XIX-138/08  w sprawie „przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży” – stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
Przew. RM poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym m.in.
 o tym, że :

-  pełnił dyżury
-  wpłynęła: skarga nauczycieli, którą skierował do Komisji Rewizyjnej, pismo w sprawie 

uwierzytelnienia kopi uchwały w sprawie stawek opłat za odpady komunalne, pismo
  w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za sprzedaż działek Pani Wacha, oraz pismo posła na 

Sejm RP Leny Dąbrowskiej-Cichockiej( jeśli będzie taka wolna radnych to Pani zostanie 
zaproszona  na obrady Rady Miejskiej

- brał udział w turnieju piłki nożnej o puchar Rady Miejskiej o puchar Burmistrza Gminy, 
które odbywały się w Boguchwałowie,
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- spotkał się ze Starostą Głubczyckim w sprawie dróg wojewódzkich na terenie Gminy – 
droga nr 416 oraz 417.

Radny L. Górski – kiedy Komisja Rewizyjna w sprawie skargi na Panią Dyrektor zakończy 
pracę? 

Radny  Mieczysław  Hończak  –  Komisja  Rewizyjna  wysłała  pismo  do  związków 
zawodowych, grupy nauczycieli oraz do Pani Dyrektor ZS i  czeka na odpowiedź.

Ad 5.
Burmistrz Gminy : w okresie miedzysesyjnym wypełniałem wszystkie obowiązki wynikające 
z pełnionej funkcji 

uczestniczyłem w przeglądzie dróg wojewódzkich z panem Marszałkiem Województwa 
oraz Starosty (416 i 417)
uczestniczyłem w Powiatowej Rady Zdrowia – tematem wiodącym był zakup tomografu i 
mammografu
uczestniczyłem  w zawodach strażackich, zawodach o Puchar Burmistrza i Rady Miejskiej,
brałem udział w uroczystości otwarcia Ratusza w Głubczycach,
byłem w Brzegu w szkółce drzew mających związek z przebudową skwerku w Rynku w 
Baborowie,
drogi transportu rolnego – dokumentacja techniczna objazd,
z  przyjemnością  poinformował,  że  Gmina  przeszła  pomyślnie  certyfikacje  „Gmina 
przyjazna do inwestora”,
wraz  z  burmistrzami  i  starostą  byliśmy  w  Namysłowie  w  sprawie  inkubatora 
przedsiębiorczości.  Na następnej sesji będę miał więcej informacji,
uczestniczyłem  w  pokazie  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  z  myślą  o  sołectwie 
Szczyty,
Przebywałem na urlopie od 01 do 14 sierpnia

Wiceprzewodniczący  Jan Jasion –  w związku  z  nieobecnością  Dominika  Koniecznego, 
który pracownik Urzędu prowadził program „Gmina przyjazna dla inwestora”

Burmistrz  Gminy –  pod  nieobecność  Pana  Koniecznego  projekt  prowadziła  Pani  Ewa 
Stanulewicz, Elżbieta Pawula, Tomasz Krupa oraz informatycy UM.

Radny B.Kanas – będąc w Głubczych zostałem zagadnięty przez jednego z mieszkańców 
w temacie sprzedaży gruntów pod sieć sklepów LIDL, czy to prawda czy nie?

Burmistrz Gminy – o  tej sprawie  pierwszy raz słyszę  od Pana.

Radny  M.  Hończak –  zapytanie  odnośnie  naszego  skweru  w  Rynku,  będzie  to  sprawa 
kosztowna, oraz na pewno piękna, ale pytam o szalety miejskie,  bo to co teraz się dzieje źle 
świadczy o naszej Gminie.

Burmistrz Gminy –  robiłem rozeznanie w tej sprawie i  myślę, że należy tę sprawę ująć w 
budżecie Gminy na następny rok. Jest to dosyć droga inwestycja,  ale coś w tym temacie 
należy zrobić. Oglądałem takie obiekty, posiadamy własne grunty i na pewno trzeba temat 
załatwić. 
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Ad 6.
Dyrektor ZS E. Kielska –  nasza szkoła nawiązała kontakt partnerski ze szkołą 
w Anglii. Dostaniemy na tą współpracę 16 mln EURO. Jest to projekt ekologiczny. Będzie 
wymiana doświadczeń nauczycieli oraz uczniów. Projekt jest anglojęzyczny.

Radny A. Kanas – mieszkanka ul.Polnej poinformowała, że światła na ulicy zapalają się o 
godz. 21.30 i jest to za późno.
To co stało się na ul. Głubczyckiej w sprawie sprzedaży działek. Proponuję ustalić ile jest 
takich  przypadków,  że  mieszkańcy  użytkują  gminne  grunty,  a  nie  płacą  dzierżawy. 
Uporządkujmy ten temat zgodnie z prawem.
Był świadkiem jak dziecko najechało na wystającą płytkę na ul. Moniuszki i przewróciło się. 
Nasłuchałem się pod naszym adresem,  nie burmistrza. Panie Burmistrzu co powiedział by 
Pan mieszkańcom ul. Powstańców i ul. Moniuszki, co dobrego dzieje się  z tą nawierzchnią
 i chodnikami, przecież można  przełożyć, skorzystać z płytek z odzysku zabezpieczyć tereny, 
żeby dzieci i osoby starsze mogły bezpiecznie przejść.

Burmistrz  Gminy -  Panie  radny,  powiem  tak:  nieprzyjemna  historia,  jeśli  dziecko  z 
rowerkiem się przewraca, ale dziecko idzie z rodzicem i  rodzic ma świadomość z jakiego 
mienia korzysta. Ani pan radny ani ja, ani nikt z radnych nie zastąpi opieki dziecku. To, że 
dziecko się przewróci na rowerku nie jest żadnym nowym wynalazkiem, to było, jest i będzie. 
Jeśli  idzie o stan nawierzchni i stan chodnika na ulicy Powstańców, to informowałem już 
Państwa  i  pana  radnego  wiele  razy.  Będziemy  aplikować,  składać  wnioski,  jest 
przygotowywana dokumentacja techniczna na remont kapitalny obydwu tych ulic. Na remont, 
powtórzę, kapitalny.  Czyli  remont – jeśli będzie konieczny – infrastruktury kanalizacyjnej, 
sanitarnej i burzowej, wymiana rur azbestowych i rur żeliwnych na takie, które nie pękają, 
żeby po wykonaniu tego ostatniego, czyli postawieniu kropki nad „i” – położeniu asfaltu 
i  ułożeniu  chodników, żeby do tematu  nie  trzeba  było  przez dwadzieścia  lat  wracać.  Ale 
naborów jeszcze nie było, kiedy będą – ciągle nie wiadomo – bo miały być już rok temu. 
Takie  były  wstępne  założenia  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  2007-2013.  Tych 
pieniędzy ciągle nie ma, a z własnych środków Gmina nie jest w stanie wyłożyć pięciu czy 
sześciu milionów złotych, żeby zrobić to do porządku. Bo najprostszą sprawą byłoby złożyć 
wniosek do Rady: „Szanowni Państwo, dajcie 100 tysięcy,  przebudujemy chodniki – będą 
śliczne”. Za rok będziemy je zrywać lub w ciągu roku trzy razy będziemy je rozmontowywać, 
żeby naprawić jakąś rurę. No można tak zrobić, ale sądzę, że nie jest to wyjście z sytuacji – to 
nie o to chodzi Panie radny. Dziur ewidentnych w tych chodnikach nie ma, naprawdę potknąć 
się można o własny próg we własnym domu. Tylko wtedy na szczęście burmistrz nie jest 
winien.  Jeśli  idzie  o  inwentaryzację  użytków  działkowych  –  my  takie  działania 
prowadziliśmy, prowadzimy i spotykamy się z takim oporem materii, bo tu nie chodzi
 o trudne decyzje, bo opodatkowanie czy ustalenie czynszu dzierżawnego 50 czy 100 metrów 
kwadratowych  gruntu  pod  ogródek  działkowy  to  nie  są  żadne  pieniądze.  To  każdy 
użytkownik,  czy połowa z tych użytkowników zapłaci.  Opór materii  jest taki:  „Panie,  jak 
użytkuję za darmo – to dobrze, jak nie – to ja ”rezygnuję”. Mamy do wyboru: albo patrzeć na 
te kilka hektarów – bo to mniej więcej o takiej ilości rozmawiamy – jest uprawiana i Gmina 
nie  ma  z  tego  nic,  czy  też  wypowiadamy  wszystkim  tym  użytkownikom  nie  podpisane 
umowy, czyli informujemy ich, że od jutra to już koniec: „Posprzątajcie i są to grunty nasze” 
i wtedy będziemy te kilka, czy kilkanaście hektarów kosić i utrzymywać. I chciałby Pan radny 
– bo ja bym nie chciał – usłyszeć co wtedy obecni użytkownicy, którzy tam sieją grządeczkę 
marchewki,  grządeczkę  buraczków,  cebulę,  kilka  główek  czosnku,  co  powiedzą  wtedy? 
„Myśmy użytkowali, ale burmistrz, albo radni chcieli od nas nie wiadomo jakich pieniędzy, to 
teraz mają pół metrowe chwasty i się cieszą. Panie radny, co by Pan wybrał? Bo ja wybrałem 
to, żeby machnąć na to ręką, żeby nie wyciągać ręki po kilkaset złotych rocznie, bo to mniej 
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więcej  o  takich  pieniądzach  rozmawiamy.  Albo  wejście  w  taki  temat,  że  te  kilka  czy 
kilkanaście  hektarów  trzeba  będzie  kosić  i  utrzymywać  w  dobrym  stanie.  Więc  pytanie, 
proszę, podejmijcie Państwo decyzje. Czy ludziom te działki odebrać, czy próbować uzyskać 
kilkaset złotych z tytułu czynszów dzierżawnych, licząc się z tym, że ci ludzie po prostu nie 
zapłacą, machną na to ręką. 
Natomiast to, że sąsiedzi się między sobą pokłócili, też nie jest niczym nowym. Doskonale 
znacie Państwo nasze realia, doskonale wiecie o tym, że w tzw. „starych czasach”, lata 70., 
80.,  90.,  budowało  się  nagminnie.  Budowało  się,  stawiało  się  drewniane  szopy,  kurniki, 
gołębniki,  chlewiki,  później  przerabiało się to po cichutku na garaże – to nie jest nigdzie 
ewidencjonowane, tego nie ma na żadnych mapach, a przecież ani ja tego nie wybudowałem 
ani Pan. Gdy przychodzi pozbyć się lub ktoś pozbawia mnie tego co miałem od wielu lat za 
darmo, użytkowałem i było fajnie, no to czuję wielki żal. O tym, że działki pod garaże będą 
sprzedawane na ulicy Głubczyckiej, na wysokości tych dwóch bloków jest wiadome od pięciu 
lat.  Pięć  lat  temu  ktoś  chciał  kupić  tę  działkę  i  po  dzikiej  awanturze,  która  wtedy –  po 
wytyczeniu  tych  działek  –odstąpił  od  zakupu.  Działki  geodezyjnie  wydzielono,  Gmina 
poniosła koszty prac geodezyjnych – nie sprzedała ani jednej działki, natomiast pytanie: „Czy 
większe prawo miał Pan Obiegły do wybudowania garażu, czy większe prawo miała Pani 
Wachowa do zrywania wiśni?” – ja tego nie rozstrzygnę. Pan tego nie rozstrzygnie, żaden 
z  nas  tego  nie  rozstrzygnie.  Zabrakło  odrobinę  dobrej  woli,  bo  nie  wiem czy  Pan radny 
rozmawiał  z  Państwem  Obiegły?  Bo  to  nie  jest  tak,  że  pani  Wachowa  „o  Boże!” 
poszkodowana  przez  los.  Obie  strony  walczyły  dziarsko,  cios  za  cios.  Nieparlamentarne 
słowa  „sypały  się”  z  jednej  strony  jak  i  z  drugiej.  Myślę,  że  Pan  Obiegły  poproszony 
grzecznie  i  normalnie  zostawiłby  tę  wiśnię  jeszcze  pięć  lat.  Ale  obrzucony inwektywami 
wziął piłę i ją ściął. Być może Pan, albo ja w nerwach zrobilibyśmy to samo. Do rozsądzania 
już  stricte  sąsiedzkich  konfliktów  ja  się  nie  nadaję  i  ja  w  ten  temat  nie  wchodzę.  Do 
rozsądzania i roztrząsania tego typu konfliktów są sądy i niech one się zajmują tego typu 
rzeczami,  a nie burmistrz,  nie rada,  nie radny.  Konflikty sąsiedzkie,  jeśli  do tego dojdzie, 
muszą być załatwiane na zupełnie innej płaszczyźnie. 

Radny B. Kanas - w opisanym temacie wywody burmistrza  zupełnie mnie nie przekonują, 
bo nie wystarczy, dzisiaj być burmistrzem, administratorem. Dzisiaj przede wszystkim trzeba 
być gospodarzem, mediatorem nie tworzącym konfliktów wśród sąsiadów i mieszkańców, ale 
tonującym  to  wszystko.  Te  przykłady,  ten  przykład…  Pan  sobie  sam  zaprzeczył,  Panie 
burmistrzu,  bo gdyby ta Pani, żyła  w przekonaniu,  że w każdej chwili,  kiedy nie płaci za 
dzierżawę tej działki, zostanie jej pozbawiona, to być może by nie inwestowała w ten kawałek 
ziemi. Informacja do prostego, zwykłego człowieka nie zawsze trafia – ludzie żyją innymi 
sprawami.  Gdyby  ta  Pani  wiedziała,  że  gdy  będzie  dzierżawić  tę  działkę,  będzie  miała 
pierwszeństwo  zakupu  tej  działki  w  drodze  przetargu,  to  nie  pisałaby  skarg,  a  przede 
wszystkim nie miałaby żalu i pretensji – „no trudno, nie spełniłam prawnych oczekiwań, nie 
stać mnie było na kupno, to przepraszam bardzo”. Natomiast chcę uniknąć takich sytuacji. 
Pan burmistrz posiłkował się przykładami nieużytków, takich, których nikt nie chce. Nie o to 
mi chodzi. Chodzi mi o działki, gdzie sąsiad chce kupić ją i robi w tym kierunku stosowne 
zabiegi, ale nie może, ponieważ na tej działce stoi, budynek na dziko postawiony. A on chce 
tam wybudować dom, chce kupić i płacić dla Gminy podatek. Panie burmistrzu, jakkolwiek 
Pan tego nie interpretuje i nie będzie tłumaczył, to dla mnie jest to niegospodarskie podejście. 
Z całym szacunkiem. 

Burmistrz Gminy - Panie radny, czasami ręce mi opadają, ale spróbuję jeszcze raz. Pan nie 
słucha co ja mówię, albo nie chce tego słyszeć, albo nie chce Pan tego zrozumieć. Czytał Pan 
przewodniczący odpowiedź kierowaną do Pani Wachowej, która była w pełni świadoma od 
pięciu  lat,  że  część  gruntów,  które  użytkuje  są  przeznaczone  do  sprzedaży  pod  działki 
garażowe.  Więc  proszę  nie  twierdzić,  że  Pani  Wachowa nagle  została   pozbawiona  tych 
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gruntów. W przypadku, gdy ktoś chce kupić działkę i wybudować tam dom, a stoi na niej 
szopa, jeszcze nie było. 
Mówi Pan,  że Pani Wachowa powinna mieć pierwszeństwo zakupu w drodze przetargu. Pani 
Wachowa nie wiedziała,  ale złożyła  wniosek o zakup dwóch innych działek.  Tam, w tym 
ciągu wydzielonym pod garaże.  Rozumiem,  że Pani  Wachowej  wolno te  działki  kupić,  a 
Państwo Obiegły – którzy również tam mieszkają – tych działek nie mogli kupić, tak należy 
to  rozumieć?  Natomiast  Panie  radny,  jeżeli  jesteśmy  przy  temacie  informowania 
społeczeństwa, bo to akurat bardzo ważny temat. Przejdę później do innego tematu, ale w 
temacie informacji,  informowania społeczeństwa. Ja staram się informować społeczeństwo 
rzetelnie, obiektywnie i na przykład jak jest przetarg to zwyczajowo, od wielu lat – nie ja to 
wymyśliłem – wynika to z przepisów, informacje o przetargach są wywieszane na tablicach 
urzędowych oraz zamieszczane  biuletynie informacji publicznej. Nie jest prawdą, uważam, 
że coś dzieje się nagle i pod moim oknem wyrośnie wieżowiec, a ja o tym nie wiedziałem. 
Zawsze jest tak, że wiem, natomiast później jak wydarzy się coś takiego jak w przypadku 
omawianym, no to później  wszyscy do wszystkich mają pretensje i skaczą sobie do oczu. 
Panie radny i panie redaktorze, i panie redaktorze drugiego pisma, które na terenie Gminy jest 
wydawane – zwracam się do was z prośbą, naprawdę gorącą prośbą, jeżeli piszecie artykuły, 
piszecie  artykuły  krytyczne  –  prawdziwa  cnota  krytyki  się  nie  boi  –  piszcie  je  rzetelnie. 
Proszę was o to. Bo cierpi na tym nie tylko osoba burmistrza,  cierpi na tym cała Gmina. 
Podawanie połowy informacji  jest  bardzo często podawaniem kłamstwa.  Tak jak miało to 
miejsce w przypadku obu tekstów dotyczących zwolnienia Pani Zofii Olejnik. Bo podanie 
połowy  prawdy  było  kłamstwem.  Każdy  szanujący  się  dziennikarz  jeżeli  prowadzi  lub 
wyjaśnia  kontrowersyjną  sprawę,  daje  szansę  wypowiedzenia  się  drugiej  stronie.  Tak  po 
prostu powinno być. Natomiast ja później prostowałem to w Echu Baborowa i Echu Gmin, że 
Gmina nie straciła, a zyskała, bo sprzątaczkę mamy jedną. Co miesiąc jest to oszczędność 
rzędu 1500 złotych, może troszkę więcej. Ale na ten moment, kiedy było to newsem, trochę 
spóźnionym – bo wyrok był w listopadzie czy grudniu, a pisano o tym w maju – nie przystaje 
nijak do rzetelnej informacji. 
Natomiast  chciałbym Państwa poinformować jaka rzecz  się  wydarzyła  w związku z  tymi 
artykułami.  Rzecz  z  życia  wzięta.  Są  na  to  świadkowie.  W  jednej  z  wiosek  zostałem 
napadnięty przez jednego z mieszkańców, który omal mnie nie pobił, bo „burmistrz rozhulał 
18  czy  20  tysięcy”.  Są  na  to  świadkowie.  Gdyby  doszło  do  rękoczynów  pewnie  nie 
siedziałbym na tej  sesji,  bo z  fizycznie  pracującym człowiekiem pewnie  miałbym szanse 
marne.  Czy wtedy obaj  Panowie redaktorzy zacieraliby ręce z  radości,  że  podali  rzetelną 
informację, dzięki której ktoś burmistrzowi wybił kilka zębów? Panowie, skandal! Jeśli to się 
według was nazywa rzetelnym dziennikarstwem, to błagam was, zaprzestańcie pisać. 

Radny A. Kanas -   moim artykule dotyczącym spraw Pani sprzątaczki oparłem się tylko i 
wyłącznie na wyroku Sądu Odwoławczego w Opolu. Nie zamieściłem własnego komentarza. 
Jedynie przedstawiłem to, co zasądził sąd. Natomiast burmistrz między wierszami wyczytuje 
to, co czuje stąd taka reakcja. Ja nie wiem jak już mam oceniać postawę burmistrza, ale myślę 
Szanowni Państwo, że źle się dzieje Panie burmistrzu, że Pan tak impulsywnie reaguje na 
artykuły mego autorstwa, w którym naprawdę nie mam najmniejszego zamiaru,  aby Pana 
dotknąć, aby Panu popsuć relacje wyborcze w najbliższych wyborach. Naprawdę nie mam 
zamiaru. Natomiast Pan wyczytuje między wierszami i stara się to później przekazywać. Ja 
wyrosłem  już  z  tego,  ja   uśmiecham  się  po  prostu  na  to,  bo  relacje  ludzi  na  Pańskie 
sprostowania jakie są? – „pewnie nie ma nic do roboty”,  tylko pisze sprostowania.  Użyto 
nawet określenia „burmistrz-redaktor”, a nie „burmistrz-gospodarz”. Więc to tylko tak, Panie 
burmistrzu,  w  formie  koleżeńskiego  przekazu,  aby  Pan  troszeczkę  inaczej  spojrzał  na 
rzeczywistość. 
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Burmistrz Gminy -  panie radny Kanas, fakt ataku na mnie może być poświadczony przez co 
najmniej czterech ludzi i nie chciałbym, żeby Pan kiedykolwiek znalazł się w takiej sytuacji. 
Zostałem napadnięty, obrzucony wyzwiskami i prawie doszło do rękoczynów. I Pan mówi, że 
ja impulsywnie podchodzę do tematu? Oczywiście nie mam powodów, powinienem pozwolić 
się obić po mordzie za przeproszeniem i podziękować Panu redaktorowi, że zechciał o mnie 
cokolwiek napisać. Dziękuję, proszę zamknijmy ten temat. 

Przewodniczący RM - Panie burmistrzu, tematu zapytań i wolnych wniosków nie zamykamy 
Nikomu nie zamknę ust. 

Radny M. Hończak - ta sesja jest trochę wakacyjna. Odnośnie tego pisma w gazetce „Nie”, 
moja  żona  a  właścicielka  firmy  Pub  „Cegła”  upoważniła  mnie  do  tego,   żeby  Pana 
poinformować  żeby Pan miał  co  napisać na  jesień oprócz  sennika i  życzeń,  może  to  nie 
będzie tarot. Poinformuję Pana, że dzięki Pana staraniom dolał Pan oliwy do ognia, może nie 
oliwy, a dziegciu – tak bym to nazwał – bo z dniem 31 sierpnia nie przedłużamy umowy z 
pracownikiem, który jest zatrudniony u nas, a korzystaliśmy – jak Pan to określił – z pomocy 
publicznej mocą uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku. Przedsiębiorca, który zatrudnia osobę 
bezrobotną z terenu Gminy korzysta z ulg – których Pan nie podał, że była to w wysokości 76 
złotych miesięcznie, za którą niby Pan burmistrz mnie kupił. Tak to z tej gazety wynika, bo to 
jest właśnie pisanie półprawdy. I moja żona, czyli właścicielka firmy, stwierdziła, że nie jest 
skórka  warta  wyprawki,  więc  ja  będę  kierował  zainteresowanych  bezrobotnych  do 
emerytowanego „klawisza” , który tak twardo dba o przedsiębiorczość w Baborowie. Niech 
udziela  rzetelnej  informacji,  co  można  i  jak  można  otwierać  działalność  w  Baborowie  i 
popierać działalność. To jest jedna odpowiedź, a z drugiej strony jak jestem „człowiekiem 
burmistrza” , co odniosło się z tego pisma, artykułu który Pan mi poświęcił – za co dziękuję – 
to  powiem  szczerze  tak:  w  wielu  sprawach  z  Panem  burmistrzem  się  nie  zgadzałem, 
głosowałem  nieraz  przeciw,  bo  uważałem,  że  idę  za  sprawą  a  nie  za  życzeniami  Pana 
burmistrza, a były takie sytuacje, ale że popieram Pana burmistrza to wynika tak samo jak z 
tego, że startowałem z jego komitetu wyborczego  i to nie mija się z prawdą. A z drugiej 
strony to Pan burmistrz jest wybrany przez mieszkańców i tutaj uważam, że atak na niego z 
Pana strony jest bezpodstawny.

Radny L. Górski -  no ja myślę,  że  miejsce wielu byłych  celników to jest  tam,  gdzie  ja 
pracowałem. To jest po pierwsze. Po drugie, panie burmistrzu,  ja w cuda nie wierzę.  Pan 
mówi, że jest jedna sprzątaczka, a w urzędzie sprzątają dwie osoby. Prosiłbym o wyjaśnienie. 

Radny Franciszek Wierzbicki – Panie burmistrzu, mam pytanie odnośnie ostatnich anomalii 
pogodowych. Jak to się ma tutaj w Gminie? Chciałbym tutaj zgłosić że u mnie w sołectwie po 
ostatnie ulewy na wysokości szkoły od strony Czerwonkowa poprostu płynęła rzeka. Dobrze, 
że wał kolejowy, który tam jest zatrzymał tę falę i spowodował mniejsze straty. 
Czy  w  Gminie  będą  powoływane  komisje?  Proszę  o  przyjazd  do  sołectwa   w  celu 
oszacowania  strat.  Przepust,  który  znajduje  się  na  drodze  powiatowej  Dzielów  –  ul. 
Powstańców jest za mały. Podejrzewam że woda naruszyła strukturę tego przepustu i może 
dojść do jakiegoś wypadku. Panie burmistrzu, prosiłbym o sprawdzenie przez rzeczoznawcę 
stanu technicznego.

Burmistrz Gminy - zacznę od odpowiedzi na pytanie Pana radnego Górskiego. Panie radny, 
rzeczywiście w urzędzie sprzątają dwie kobiety, przy czym jedna jest zatrudniona w ramach 
subsydiowanych form zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy. Jest to zatrudnienie
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w  ramach  pracy  publicznych.  Praca  z  możliwością  odrobienia  zaległości  czynszowych. 
Obecnie jest to jedna pani, pewnie się zmieni po jakimś czasie. Gmina dzięki temu nie ponosi 
żadnych  kosztów,  Panie  radny.  Więc  to,  że  Gmina  płaci  za  jedną  sprzątaczkę  jest  jak 
najbardziej zasadne. Płacimy za jedną. 
Jeśli idzie o nawałnice, które nawiedziły całą Polskę w ubiegłym tygodniu, to w piątek rano 
po pierwszej nawałnicy objechałem Gminę i nie stwierdziłem oraz nie miałem też żadnych 
sygnałów o szczególnie dużych zniszczeniach, takich, które wymagałyby natychmiastowego 
remontu. Nie miałem sygnału o zerwanych dachach, przewróconych domach czy powalonych 
drzewach i całe szczęście nawałnica przeszła bokiem. Zaraz w piątek, z racji tego, że nie 
mogłem się skontaktować z panem Maciaszczykiem, który zarządza drogami powiatowymi, 
na własną odpowiedzialność zleciłem ZUK-owi usunięcie zwałów błota z drogi Baborów-
Szczyty  –  był  fragment  prawie  nieprzejezdny.  Na  drugi  dzień,  po  interwencji  jednego  z 
radnych, Zakładowi Usług Komunalnych zleciłem na własną odpowiedzialność oczyszczenie 
drogi Dzielów-Raków, bo tam naniosło wiele piasku i gliny. Natomiast te drobniejsze szkody, 
bardzo proszę, jeżeli ktoś z Państwa, albo ktoś z sołtysów ma takie informacje – o zgłaszanie 
ich,  będę  je  systematycznie  wizytował  w terenie,  ewentualnie  wysyłał  pracowników,  aby 
ocenili  czy  przepust  drogi  został  uszkodzony  i  w  jaki  sposób  uszkodzenie  usunąć. 
Korzystając  dzisiaj  z  obecności  pana   wicestarosty  na  dzisiejszej  sesji,  spróbujemy  się 
umówić  na  objazd  dróg,  bo  są  rzeczy  na  drogach  powiatowych,  czy  na  połączeniu 
powiatowych z gminnymi, które trzeba zrobić. 
Chciałbym  również  Państwa  poinformować  o  inicjatywie  starostwa  powiatowego,  czy 
zarządu starostwa, żeby do spółki z gminami – zaczynając od przyszłego roku – zając się 
remontami  wjazdów z dróg polnych  na drogi  powiatowe.  Myślę,  że  uda się  wypracować 
model współpracy, żeby co roku jednak gmina zrobiła wjazd na drogę polną. Wjazd zrobić z 
przepustem, kawałkiem rowu odwadniającego, utwardzeniem, żeby przy pracach polowych 
nie wyciągać błota, gleby na asfalt i przy okazji nie niszczyć krawędzi asfaltu. Pomysł jest 
doskonały i myślę, że zostanie zrealizowany. 

Radny  A.  Kanas –  w  ostatnim  czasie  miałem  sposobność  przemieszczenia  kilkuset 
miejscowości, większych i mniejszych, w naszym pięknym kraju. I muszę wam powiedzieć, 
że tak pięknych placów zabaw jak w naszej Gminie nie spotkałem nigdzie. Jest to zasługa 
obecnie urzędującego burmistrza – Eugeniusza Wagi.  Ale też,  z żalem spoglądałem na te 
piękne, równe chodniki kolorowe – niekoniecznie szerokie, bo czasem tylko po to, aby dwóch 
ludzi się minęło. Troszkę tego było żal. Tak sobie myślałem, jak oni to robią? Czy, aby tylko 
kosztem  tych  placów  zabaw?  –  na  pewno  nie.  Czy  mają  super  mądrego,  wspaniałego 
burmistrza?  –  no  nie!  Cenię  sobie  bardzo  Gienka,  którego  znam  z  czasów  nie  tylko 
urzędowania.  Tak sobie  jadąc  i  dedukując,  myślałem i  to  my jesteśmy do duszy.  Bo nie 
potrafimy wygospodarować z budżetu Gminy środków na konkretny cel. To nasi wyborcy są 
do duszy, bo nie potrafią nas zmusić do tego. Ale widać taka u nas kultura. 
Po powrocie  do domu zostałem poinformowany przez mieszkankę Czerwonkowa Osiedla, 
żeby przyjechać i zobaczyć,  gdzie dzieci grają w piłkę. I faktycznie drodzy Państwo – na 
ściernisku świeżo skoszonym,  tylko  oni  jak murzynki  wyglądają.  Ta  sama Pani  zaprosiła 
mnie  na  plac  zabaw.  I  tu  spotkał  mnie  taki  zawód  i  rozczarowanie,  ponieważ  wiem,  że 
burmistrz  Waga -  dla  niego place  zabaw to są  oczka  w głowie.  Tylko  w Czerwonkowie 
Osiedle  pokrzywy  po  pas,  na  huśtawkach,  na  równoważniach  i  na  tych  wszystkich 
urządzeniach, które Gmina tam wyremontowała. Ta Pani stwierdziła, że w trakcie wakacji nie 
było ani jednego koszenia, ani przed wakacjami. Temat został zgłoszony tu obecnej radnej z 
Czerwonkowa. Ja wierzę, że Pani radna w tej sprawie interweniowała.   Być może nie tak 
skutecznie, że wakacje się kończą, a pokrzywy kwitną. W związku z tym, Panie burmistrzu, 
Pan  będzie  niezadowolony,  no  bo  zrobiłem zdjęcia  i  opublikowałem.  Będzie  Pan  musiał 
usiąść znowu i prostować. No przykro mi. Przecież ja tam nie polazłem w te pokrzywy, bo nie 
wiedziałem! Ludzi interweniują, jeżeli zgłaszają sprawę raz i to nie ma żadnego skutku, to 
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sięgają po skrajność i szukają Kanasa. Ja nie chcę tam dzielić, ale proszę mi wybaczyć, no ale 
stało się. 

Radny L. Górski - chcę odnieść do faktu w wypowiedzi burmistrza odnośnie tych wywodów 
o sprzątaniu w urzędzie, że jest to dowód na to,  że jedna sprzątaczka w urzędzie to jest za 
mało. O to mi chodziło, udowodnienie, że dobrze, że burmistrz znalazł oszczędności, ale jest 
to dowód na to, że jedna osoba sprzątająca w urzędzie to jest to za mało. 
Druga  sprawa:  nie  będę  się  odnosił  do  wypowiedzi  radnego  przewodniczącego  komisji 
rewizyjnej  w  sprawie  jego  nieznajomości  prawidłowych  nazw  funkcji  państwowych  – 
świadczy to o jego braku wiedzy. Natomiast mam jeszcze punkt trzeci. Po ulewie jadąc ulicą 
Świerczewskiego, Krakowską naprzeciw ZUK-u stwierdziłem „jezioro" i jest to fakt, żeby te 
studzienki kanalizacyjne zostały oczyszczone i ta woda mogła spływać proszę o sprawdzenie 
tego. 
Zgłaszałem już pani  kierowniczce  Sapowej,  Panie  burmistrzu,  odnośnie  dachu przystanku 
PKS  w  kierunku  Raciborza  na  ulicy  Raciborskiej  -  przy  silnych  wiatrach  ten  dach  jest 
podnoszony. Kilkakrotnie zwracałem się z prośbą, aby dach ten został po prostu poprawiony, 
bo przyjdzie większa wichura i może zerwać cały dach.

Radna Anna Rydzik - Ja chciałem Panu radnemu odpowiedzieć, że ta Pani, która zgłaszała 
to koszenie, zgłosiła to 6 sierpnia. W dzień następny zostało to zgłoszone do urzędu. Ta pani, 
pracuje codziennie w urzędzie na pracach interwencyjnych i mogła to zgłosić sama. 

Burmistrz Gminy -  Jak zwykle,  jak zwykle… bez szansy dla tej  drugiej  strony.   Zacząć 
należy  od  tego,  że  w  Czerwonkowie  na  Osiedlu  w  ogóle  nie  ma  placu  zabaw.  Jest  to 
namiastka czegoś, gdzie dzieci mogą się bawić. Zrobiona w czasie, kiedy trudno było tam 
wydać choćby jedną złotówkę. Nie jesteśmy właścicielem tej działki. Działkę od wielu, wielu 
lat użycza Kombinat. Kombinat użycza również miejsca do grania w piłkę nożną zaraz obok 
placu zabaw, obok tych urządzeń zabawowych. Czy tam w tym roku rosła pszenica, a teraz 
jest ściernisko? – nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Natomiast znowu kwestia wyboru. Dzieci 
poszły grać na ściernisko zamiast na działce trawiastej, na której grały zawsze. Pracownica, 
pani radna po sesji powie, która to Pani, bo chciałbym z nią porozmawiać – to nie jest sposób 
na  załatwianie  spraw,  jeśli  rzeczywiście  jest  codziennie  w  urzędzie,  mogła  wspominała 
jednym słowem panie Ewie Stanulewicz, która zastępuje panią Sapową, to myślę, że w ciągu 
kilku dni trawa byłaby wykoszona.  I  nie teraz,  ale  w czerwcu również.  Do tej  pory tymi 
działkami, tą działką zajmował się jeden z mieszkańców Osiedla, który dba o te urządzenia, 
wykosi od czasu do czasu, przychodził,  żeby to wyremontować, żeby coś dołożyć i do tej 
pory tak to się odbywało i nie mamy tego kawałka gruntu w grafiku naszych miejsc. Gdybym 
miał  świadomość  –  na  pewno  byłoby  to  pilnowane,  mimo,  że  działka  nie  jest  nasza. 
Natomiast słuchając Pańskiej wypowiedzi o kwitnącej pokrzywie i kątem ucha widząc salwę 
śmiechu… no tak, prawda, jest to żałosne. Nie powinno się wydarzyć. Ale były czasy, kiedy 
rzepak kwitł w okolicach rynku baborowskiego. Nie rósł, kwitł. 
Odpowiedź  dla  Pana  Górskiego.  Dachy  przystanku  mamy  w  tym  roku  zaplanowane  – 
oczywiście  będą  wyremontowane,  wymagają  grubszego  remontu  i  firma  pana  Górala  z 
Tłustomostów  przymierza  się  do  tych  remontów.  Myślę,  że  w  najbliższym  czasie  będą 
zrobione, przy czym jako iż na terenie Gminy nie mamy wielu firm dekarskich, to ustawiamy 
kolejkę  zleceń  według  hierarchii  ważności.  Myślę,  że  ważniejszy  jest  dach  na  szkole,  a 
dopiero  w  dalszej  kolejności  jest  dach  na  przystanku,  który  oczywiście  będzie 
wyremontowany, bo mamy na to zabezpieczone środki. 
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Dyrektor  GZOKIS  Bogumiła  Czekańska –  słucham  tego  wszystkiego  z  wielkim 
przerażeniem. Znowu mi się coś pomyliło albo znowu mi się coś skrzywiło. Proszę Państwa, 
współpraca między radnymi, czyli Państwem, a mną. Nie wiem czy ja mam złe wyobrażenie, 
ale mnie się wydaje,  że takie rzeczy zdarzają się w Gminie i bardzo bym prosiła, żebyście nie 
czekali  na  kolejną  sesję,  bo  wtedy  ja  się  zastanawiam,  kto  znowu  z  jakąś  pokrzywą 
wyskoczy?  Tylko  zgłaszajcie  Państwo,  jak  część  radnych  to  robi,  na  bieżąco  do  mnie. 
Unikamy przez to później wzajemnych pretensji i nieporozumień i jest fajnie. Natomiast do 
tych, którzy uważają, że sposób załatwiania takich spraw jest na sesji, to radzę to skorygować, 
bo ani miejsce ani czas na to, a straciliśmy już masę czasu. 

Radny J. Ronczka  chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi poprzednika. Podejmując 
uchwałę  o  sprzedaży  w  drodze  przetargowej,  ja  i  moi  koledzy  nie  muszą  zajmować  się 
sprawą, czy ktoś uprawia samowolę czy nie. A po drugie ta pani sama przyznała się, że miała 
korzyści majątkowe z tego. 
Korzystając z okazji, że jest Pan wicestarosta zgłaszam problem studzienek w Rakowie oraz 
sprawa   drogi  Tłustomosty  –  Raków.  Droga  jest  zalana  opadami  i  błota  z  pół,rowy  są 
przepełnione słyszałem, że mają być budowane łapacze? 

Wiceprzewodniczący  J.  Jasion -  Panie  Starosto,  czy  mógłby  Pan  powiedzieć,  w  jakim 
terminie,  kiedy  będzie  dokonany  remont  na  ulicy  Opawskiej,   po  zawaleniu  się  pod 
ciężarówką, ta część chodnika, gdzie jest koryto kanalizacyjne?

Wicestarosta  Piotr  Soczyński -  ulica  Opawska,  zdarzyła  się  taka  sytuacja,  że  jadący 
samochód  ciężarowy  zawalił  część  kolektora  przy   drodze  powiatowej.  Zgłosiliśmy  tą 
sytuację  na  policję,  czekamy  tylko  na  notatkę  z  policji,  abyśmy  mogli  wystąpić  do 
ubezpieczyciela 
o  wypłatę  odszkodowania.  Do  tego  momentu  nie  możemy  nic  zrobić.  Do  czasu  wyceny 
szkody, musimy czekać. Jeśli tylko dostaniemy notatkę z policji i będziemy po oględzinach 
firmy ubezpieczeniowej, od razu przystępujemy do roboty.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przew. RM o godz. 11:20 zamknął XIX sesję RM.

Protokółował: J.Pruszowski.
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