
Protokół nr XX/08
z sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 25 września 2008r.
w sali konferencyjnej UM w Baborowie

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak  o godz. 14:00 otworzył 
sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 
aktualnie w posiedzeniu  uczestniczy 15 radnych , co stanowi 100% ustawowego 
składu Rady i pozwala  na podejmowanie prawomocnych decyzji.

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

Przew. RM – w związku, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Wójta Gminy 
Pawłowiczki,  po wyjściu już zawiadomień na dzisiejszą sesję przygotowałem projekt 
uchwały i decyzją Rady będzie, czy do porządku obrad  ta uchwała zostanie 
wprowadzona. Uchwała jest wynikiem  tego pisma, które odczytam. 
(Pismo stanowi zał. nr 4 do protokołu.)
Przygotowano dwa projekty uchwał i wnoszę, aby ta uchwała została wprowadzona do 
porządku jako pkt.3 ppkt j

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – wnioskuję o wprowadzenie do porządku w pkt 3 
pkkt k projektu uchwały druk nr 150/08 w sprawie pozbawienia niektórych dróg 
gminnych kategorii. Treścią tej uchwały jest pozbawienie kategorii drogi gminnej 
wymienionych w uchwale dróg, które są faktycznie drogami transportu rolnego – 
drogami dojazdowymi do gruntów . Z uwagi na to, że posiadają kategorie dróg 
gminnych nie mogą być objęte wnioskiem aplikacyjnym do Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Po zdjęciu klasy drogi gminnej, drogi te będą mogły być 
przedmiotem wniosku do FOGR-u o wyremontowanie ich  jako dróg transportu 
rolnego.

Radny Bronisław Kanas – pyt. dot. pisma  z Pawłowiczek , czy RM ma obowiązek 
zająć się tą sprawą? Jak stanowią przepisy, bo pierwszy raz w historii radnego 
spotykam się z taką sytuacją.

Sekretarz Gminy – Wiesław Kozyra – podstawą prawną uchwały jest art. 25 ust 2, 
który brzmi „ Rozwiązanie  z radnym stosunku pracy  wymaga uprzedniej  zgody 
rady gminy , której jest członkiem. Rada  gminy odmówi zgody  na rozwiązanie 
stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawa rozwiązania  tego stosunku są zdarzenia 
związane z wykonywaniem  przez radnego mandatu.” Jest to kompetencja Rady 
i każdy pracodawca przed wypowiedzeniem stosunku pracy  musi wystąpić o zgodę 
danej rady.

Radny L.Górski – nie zgodzę się z radnym Kanasem, że pierwszy raz spotyka się
 z taka sytuacją, bo taką sytuację mieliśmy w przypadku radnego z Tłustomostów . 
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Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami za, przy -0 przeciw i 0 głosów 
wstrzymujących przyjęła porządek obrad z wyżej zgłoszonymi zmianami.

W związku z powyższym porządek obrad 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  na 2008r. 
b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny –

        ul.Rynek 4/4)
c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny – 

              ul.Rynek 4/3)
d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny – 
    ul.Świerczewskiego   7/4)
e) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży  ( dot. działki w Baborowie)
f)  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży  ( dot. działki w Suchej Psinie)
g) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów
h) upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej 
i)  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 
straży  pożarnych
j) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w 
Baborowie.
k) pozbawienia niektórych dróg gminnych kategorii 

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 15 radnych  15 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 0 
głosów” wstrzymujących” przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. 18 sierpnia 
2008r.

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

na 2008r. – projekt druk nr 146a/08
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Burmistrz Gminy – do zmian omawianych na Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego chciałbym wprowadzić dodatkową zmianę. Z uwagi na fakt że w ciągu 
roku i do końca roku pojawiły się na funduszu płac oszczędności wynikające z nie 
zatrudniania Burmistrza ok.40 tys zł. będę wnioskował o przesuniecie tych środków na 
zadanie remontowe „Remont chodnika na ul. Wiejskiej „. Dlatego ten  fragment 
chodnika, że część tego chodnika jest już wyremontowana na wysokości budynków 
szkolnych i byłby to fragment od szkoły wzdłuż parkingu, budynku P.Rzeźnika 
i P.Gorbackiego do skrzyżowania . Jeżeli z postępowania przy wyłanianiu wykonawcy 
wyszłyby jakieś oszczędności proponowałbym w ramach tego zadania zakupić kostkę 
brukową i zadanie kontynuować w roku przyszłym. Jest to  jakby kolejny etap 
remontu ul. Wiejskiej. Na przyszły rok stosowny wniosek  do projektu budżetu złożę. 

Radny  L. Górski – mam pytanie odnoście pisma z Pawłowiczek dot. P.Krystiana , czy 
będzie można zapoznać się w biurze RM z jego treścią? 

Przew. RM – pytanie odbiega od tematu, ale oczywiście będzie można się z pismem 
zapoznać.

Radny B.Kanas – czy nie ma innych  bardziej pilniejszych potrzeb związanych z 40 
tys zł.w tym momencie?

Burmistrz Gminy – oczywiście każde pieniądze, każdy wydatek można wydać
 w dowolnym innym miejscu,  ale jest już dosyć późno i np. rozpoczęcie jakiegoś 
remontu czegokolwiek innego byłoby kłopotliwe, natomiast kwota jest na tyle 
niewielka, że trudno dopasować ją do jakiegokolwiek zadania. Kawałek chodnika 
można zrobić, kawałka dachu nie da się wymienić. Jest celowe, aby zabrać się za 
remont tego chodnika, choćby w aspekcie tego o czym mówiłem tj. Gmina Baborów 
otrzymała dofinansowanie w ramach współpracy transgranicznej  Polska- Czechy 
w wysokości 1 mln 600 tys zł. Będziemy budować zespół boisk . Będzie on miał 
wejście, wjazd również od ul. Wiejskiej zrobiony kostką brukową i jakoś nijak będzie 
się komponowało ze starym chodnikiem i starymi płytkami. Prędzej czy później i tak 
należy rozważyć remont tego chodnika.

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XX-139/08 w sprawie 
„Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008r.- stanowi ona zał. nr 5 
do niniejszego protokołu.
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Ad 3.
b) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości  do sprzedaży – 

projekt druk nr 140/ 08

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 4 przy ul. 
Rynek 4 w Baborowie  wraz z udziałem  w gruncie na rzecz najemcy P.Czesławy 
Paliwoda. Budynek zlokalizowany jest działce  oznaczonej w ewidencji gruntów nr 
485/13 o powierzchni 0,0643 ha

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XX-140/08 w sprawie 
„przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3
c) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – druk nr 
141/08

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 3 przy ul. 
Rynek 4 w Baborowie  wraz z udziałem  w gruncie na rzecz najemcy P.Józefa Gaja. 
Budynek zlokalizowany jest działce  oznaczonej w ewidencji gruntów nr 485/13 o 
powierzchni 0,0643 ha
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  poinformowała
 o wniosku Komisji, aby   bonifikata  od ceny lokalu  wraz z udziałem  w gruncie 
ustalonych  przez Rzeczoznawcę  Majątkowego wynosiła  87 % 

Przew. RM poddał pod głosowanie  w/w wniosek Komisji .
Za wnioskiem Komisji opowiedziało się 15 radnych.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XX-141/08 w sprawie 
„przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- stanowi ona zał. nr 7 do niniejszego 
protokołu.
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Ad 3.
d) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – druk nr 
142/08

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 4 przy ul. 
Świerczewskiego 7 w Baborowie  wraz z udziałem  w gruncie na rzecz najemcy 
P.Małgorzaty Pulst. Budynek zlokalizowany jest na działkach oznaczonych  w 
ewidencji gruntów nr 479/1 i nr 479/2 o  łącznej powierzchni 0,0480 ha

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywie zaopiniowała w/w  projekt 
uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XX-142/08 w sprawie 
„przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- stanowi ona zał. nr 8 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3.
e)podjęcie uchwały w sprawie  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – druk nr 
143/08
 
Przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargowej  nieruchomość  niezabudowaną 
położoną w Baborowie oznaczoną w ewidencji  gruntów  jako działka nr 743 
o powierzchni 0,0520 ha zapisaną w Księdze Wieczystej nr 21222. O sprzedaż działki 
zwrócili się Państwo Gorczyńscy zam. Baborów

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywie zaopiniowała w/w  projekt 
uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XX-143/08 w sprawie 
„przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- stanowi ona zał. nr 9 do niniejszego 
protokołu.
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Ad 3
f) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – druk nr 
144/08

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość  niezabudowaną 
położoną w Suchej Psinie  oznaczona w ewidencji  gruntów  jako działka nr 111/2 o 
powierzchni 0,1800 ha zapisaną w Księdze Wieczystej  nr 21228

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywie zaopiniowała w/w  projekt 
uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XX-144/08 w sprawie 
„przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- stanowi ona zał. nr 10 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3
g) podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów – 
projekt druk nr 145/08

Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Baborów działki nr 114/3 o powierzchni 
0,3651 ha zapisanej w KW 13165 położonej w Baborowie , stanowiącej tereny 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr. Działka jest własnością 
Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywie zaopiniowała w/w  projekt 
uchwały.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XX-145/08 w sprawie 
„nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baborów- stanowi ona zał. nr 11 do 
niniejszego protokołu.

Ad 3
h) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia  do załatwiania  indywidualnych spraw z 
zakresu administracji publicznej – druk nr 147/08

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywie zaopiniowała w/w  projekt 
uchwały.
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Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XX-146/08 w sprawie 
„upoważnienia  do załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu administracji  
publicznej - stanowi ona zał. nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad 3
i)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków ochotniczych  straży  pożarnych- druk nr 148 a

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XX-147/08 w sprawie 
„upoważnienia  do załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu administracji  
publicznej - stanowi ona zał. nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad 3
j) podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na rozwiązanie  stosunku pracy 
z radnym Rady Miejskiej w Baborowie 

Przew. RM Waldemar Kacprzak – na wstępie czytałem pismo Wójta Gminy 
Pawłowiczki i przygotowałem projekt uchwały w tej sprawie. Proszę o pytania, 
uwagi jeżeli jakieś są postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. 

Rany Bronisław Kanas – myślę, że w takiej sytuacji musimy zapytać, 
wysłuchać. Ja mam prośbę do osoby zainteresowanej . Jakby radny Krystian 
chciałby nam przybliżyć, bo przyznam szczerze, że od momentu kiedy Pan 
Przewodniczący przeczytał to pismo, to ja w tym momencie dowiedziałem się 
 takiej sytuacji. Chciałbym też wyjaśnić, że kiedyż była podobna sytuacja 
radnego z Langowa, ale nie dotyczyła dobrowolnego przeniesienia się do pracy 
w Raciborzu do innej firmy, ale to nie o to chodzi w tym momencie.

Radny Krystian Dolipski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jestem trochę 
w niezręcznej sytuacji i nie powinienem się wypowiadać, bo sprawa dotyczy 
mojego interesu prawnego. Ja tylko mogę powiedzieć tyle : pracuje tam na tym 
stanowisku od 1 lutego 2003r. Jest to moje jedyne źródło utrzymania. Z pisma, 
które Pan Przewodniczący zacytował, ja nie chcę go interpretować, posuwać się 
do interpretacji, żeby tutaj  nie narzucać swego sposobu interpretacji i żeby nie 
być posądzony o nieobiektywność, ale uważam, że przy tej sieci i  przy tej 
strukturze placówek likwidacja tej jednostki, pomijając fakt czy ja jestem jej 
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dyrektorem, czy nie jestem  obiektywnie wg mojej wiedzy, wg mojego 
doświadczenia jest decyzja chybioną. Czas pokaże, że nie miała ona żadnego 
uzasadnienia i nie ma żadnego takiego merytorycznego i ekonomicznego 
uzasadnienia podejmowania takiej decyzji, ale taka była wola organu 
stanowiącego. Ja nic więcej nie mam w tym temacie do powiedzenia, ponieważ i 
tak nie będę brał  udziału w głosowaniu.

Przewodniczący RM – pozwolę sobie odczytać uchwałę Rady Gminy 
Pawłowiczki . Jest to uchwała Nr 124/ 20 / 08 Rady Gminy Pawłowiczki z 11 
września 2008r. Przytoczył w części treść uchwały -  uchwała stanowi zał. nr 14 
do protokołu) 

Radny Cezary Wanat – pewnie dlatego sprawa dotarła dzisiaj bo tak przyszło 
pismo z Gminy Pawłowiczki, jednak są to dość poważne sprawy jak to prawnie 
wszystko wygląda i jednak takie coś wcześniej  na komisjach powinno być a nie 
rzucane w tym dniu na gorąco radnym o zajęcie stanowiska w tak poważnej 
sprawie.

Przew. RM – proszę P.Wiceprzewodniczącego o odczytanie sentencji  wyroku 
Sadu Najwyższego dot. tego typu przypadków  

Wiceprzewodniczący RM Jan Jasion – dotyczy to sprawy podobnej, gdzie 
epilogiem było rozstrzygniecie Sadu Najwyższego i pozwolę sobie przytoczyć 
uzasadnienie : wyrok z dnia 11 grudnia 2007r. „Przepis art. 25 ust.2 ustawy z 8 
marca 1990r. o samorządzie Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 ze zm. nie określa 
żadnych warunków ani kryteriów jakimi miałaby kierować się Rada Gminy przy 
podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy 
radnego lub jej odmowie. Nie zobowiązuje on również Rady do uzasadnienia 
swojego stanowiska . Nie ogranicza prawa rady do sprzeciwu wobec zamiaru 
pracodawcy  rozwiązania stosunku pracy z radnym tylko do sytuacji, gdy 
przyczyną tego zamiaru są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez 
radnego, lecz jedynie zobowiązuje radę do odmowy wyrażenia zgody w takim 
przypadku,  pozostawiając pozostałe decyzje jej swobodnemu uznaniu”

Przew. RM – czyli w momencie kiedy zwolnienie dotyczy faktu wykonywania 
mandatu radnego wtedy rada zgłasza sprzeciw i uzasadnia itd. W przypadku 
tego typu rada nie musi uzasadniać swojego stanowiska i do woli rady należy
 w jakiej formie podejmie tę uchwałę, czy wyrazi akceptację czy nie wyrazi. To 
jest sprawa wolna radnych i nie ma potrzeby uzasadniania tego tematu.

Radny B.Kanas – z tego co usłyszałem zagłosuję zgodnie z moim sumieniem, 
tak jakby to dotyczyło mnie, koleżanki czy kolegi, kogoś z nas. Dzisiaj padło to 
na Krystiana, jutro , pojutrze za rok może być ktoś inny. Ja nie wiem czy to coś 
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da,  natomiast ja takiej woli nie wyrażam, mając na uwadze dobro nas 
wszystkich oraz również fakt, że w naszej gminie podobny twór, jednostka 
budżetowa funkcjonuje i dyrektor ma się dobrze. Będę głosował przeciw.

Rany J. Jasion – pytanie do Sekretarza Gminy – jeżeli podejmiemy uchwałę, że 
nie wyrażamy zgody na rozwiązanie przez Wójta Pawłowiczek stosunku pracy
 z radnym Rady Miejskiej w Baborowie czy my musimy podać uzasadnienie 
dlaczego taka uchwałę podjęliśmy , bo wczytując się w podobną sprawę 
odebrałem to , że zapisali iż Rada nie podała uzasadnienia 

Radny B.Kanas – nie może być uzasadnienia do tego jak ja głosuję, proste 

Sekretarz Gminy – sentencja była czytana i jest to zdanie drugie nie 
zobowiązuje on również rady do uzasadnienia swojego stanowiska – jest to 
wyrok z 2007r. i on widocznie musiał być badany w trakcie przewodu 
sądowego, ponieważ istniał wyrok z 2005r. ale Sądu Administracyjnego , że 
każda decyzja powinna mieć uzasadnienie . W tym przypadku tutaj jest to 
oddane do woli , sumienia radnych jak będą głosować. To Sąd Najwyższy 
traktujemy, bo wyrok był późniejszy i przez organ wyższego stopnia . 
Najświeższy bo z grudnia 2007r. Państwo możecie się zgodzić z nim  lub nie ale 
takie jest stanowisko Sadu, także Rada nie zostaje pociągnięta do 
odpowiedzialności za brak uzasadnienia. Jak postąpi to jest wola Rady.

Przewodniczący RM – skoro nie ma uwag i pytań z uwagi na fakt, że 
przygotowałem dwa przeciwstawne sobie wnioski tj. projekt  uchwały druk nr 
149 a i 149 b i w § 1 jest zapis „ Wyraża się zgodę na rozwiązanie przez Wójta 
Gminy Pawłowiczki stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Baborowie 
P.Krystianem Dolipskim zatrudnionym w GZEAS w Pawłowiczkach.: natomiast 
w projekcie 149 b § 1 jest zapis „ Nie wyraża się zgody na rozwiązanie przez 
Wójta Gminy Pawłowiczki stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w 
Baborowie P.Krystianem Dolipskim zatrudnionym w GZEAS w 
Pawłowiczkach”  W związku z tym każdy z Państwa ma jeden głos . Kto z 
Państwa jest za uchwałą projekt druk nr 149 a w sprawie wyrażenia zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Baborowie, czyli 
wyraża się zgodę na rozwiązanie stosunku pracy.
Za uchwałą projekt druk nr 149 a głosowało 0 radnych. 

Za uchwałą druk nr 149 b a w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Baborowie, czyli nie wyrażenia 
zgody na rozwiązanie.
Za uchwałą projekt druk nr 149 b głosowało 14 radnych. 
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W związku z powyższym Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX-148/08 w 
sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady 
Miejskiej w Baborowie nie wyrażając zgody-  stanowi ona zał. nr 15 do 
niniejszego  protokołu.

Ad 3
k) podjecie uchwały w sprawie  pozbawienia niektórych dróg gminnych kategorii – 
druk nr 150/08

Radny C.Wanat – co daje  pozbawienie tych dróg kategorii drogi gminnej?

Burmistrz Gminy – możliwość ubiegania się o środki do Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XX-149/08 w sprawie 
„sprawie  pozbawienia niektórych dróg gminnych kategorii - stanowi ona zał. nr 16 
do niniejszego protokołu.

Ad 4
Przewodniczący RM przedstawił informację  z pracy w okresie miedzysesyjnym 
i stwierdził m.in.że :
- reprezentował Radę Miejską na dożynkach powiatowych w Jakubowicach, 
dożynkach gminnych w Baborowie i dożynkach wiejskich w Tłustomostach.
- zakończył się remont drogi wojewódzkiej Sucha Psina – Boguchwałów.

Przewodniczący RM zwrócił się do Przew. Komisji Rewizyjnej o odczytanie pisma , 
jakie wpłynęło do Rady Miejskiej w okresie wakacyjnym od grupy nauczycieli.  Jak 
informowałem wcześniej tą sprawą zajmuje się Komisja Rewizyjna i jest w trakcie 
prac.
Radny W.Hołownia  Z-ca Przew. Komisji Rewizyjnej – mam mieszane uczucia  czy 
mam to czytać czy nie, bo Komisja Rewizyjna zajmuje już się tym jakiś czas.
Przytoczył treść pisma grupy nauczycieli – stanowi ono zał. nr 17  do protokołu.

Przew. RM – pismo to zostało skierowane do  Komisji Rewizyjnej i jest analizowane, 
rozpatrywane są wszelkie „za” i „przeciw” . Proszę Przew. Komisji Rew.o informację 
jakie działania zostały podjęte na chwilę obecną przez Komisję Rewizyjną. Nie będzie 
dyskusji na ten temat.

P.Waldemar Hołownia – w związku z tym pismem Komisja Rewizyjna zwróciła się do 
ZNP i P.Dyrektor Zespołu Szkół Elżbiety Kielskiej z prośbą o wyjaśnienie pewnych 
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kwestii. Komisja nie zajmowała się sprawami dot. spraw międzyludzkich, ponieważ 
nie jest w stanie na ten temat dyskutować i  nie powinna się tym zajmować. Chciałem 
dodać od siebie, że ja mam wątpliwości, czy członkowie tejże komisji są w stanie
 w sposób wyczerpujący, bardzo dokładny i zadawalający rozwiązać i zbadać tę 
sprawę. Jeżeli zdarzają się takie sytuacje, że podpisuje to pismo nauczyciel, a później 
odwołuje swój podpis to proszę zadać sobie pytanie, co ja mam w tym momencie 
zrobić kiedy moja żona jest sekretarzem w Zarządzie ZNP a mój syn uczęszcza do I 
kl.szkoły podstawowej .Nie będę mówił o odczuciach pozostałych członków komisji. 
Sprawa powinna trafić gdzie indziej i nauczyciele powinni wiedzieć, gdzie powinna 
ona pójść. Na razie jest tyle wątków i niejasności każdej ze stron.

Przew.RM – nie przewiduję dyskusji i na tym zakończymy ten temat. Była wola 
zapoznania się z treścią i wszyscy zostali zapoznani z wynikami, będą wnioski 
komisji, sprawozdanie komisji w tym temacie i wtedy będzie dyskusja na ten temat
 i głosowanie nad uchwałą, która zostanie przez Komisję zaproponowana. Myślę, że 
najbliższym czasie komisja stanie na stanowisku konkretów, bo otrzymała już 
odpowiedzi z ZNP i P.E.Kielskiej.
Jak już mówiłem w dniu jutrzejszym z problemem zostanie zapoznana Opolszczyzna 
na łamach Radia Opole.

Radny L.Górski – czy możemy poznać nazwiska osób podpisanych pod  tym pismem 
nauczycieli. Jest to oskarżenie Pani Dyrektor to niech będzie jawne kto oskarża.

P.Hołownia odczytał nazwiska osób, które podpisały się  pod w/w pismem.

Wiceprzewodniczący RM Jan Jasion odczytał treść pism, które wpłynęły do Rady 
Miejskiej tj.:
- apel Marszałka Województwa Opolskiego w Opolu o pomoc gminom Ujazd i 
Strzelce Opolskie na terenie których  przeszła nawałnica – zał. 18 do protokołu – 
sprawa zostaje skierowana na Komisje  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Radny L.Górski – swoje stanowisko na Komisji uzależniam od pewnych informacji, 
a mianowicie spotkałem się z zarzutem Wojewody Opolskiego w radiu pod adresem 
włodarzy poszkodowanych gmin, że trzymają pieniądze na kontach odsetkowych, 
ponieważ rząd za pośrednictwem wojewody przekazał te pieniądze. Jestem ciekawy
 i chciałbym wiedzieć, czy włodarze poszkodowanych gmin dalej trzymają te 
pieniądze na kontach odsetkowych, czy też zostały przekazane osobom 
poszkodowanym.

Przew. RM – jeżeli uzyskanie takiej odpowiedzi  będzie możliwe na piśmie to będę się 
starał by ją otrzymać, jeżeli nie to będziemy bazowali na rozmowach telefonicznych w 
tym temacie.

Radny C.Wanat – myślę, że nikt z radnych nie będzie przeciw pomocy, bo taka 
sytuacja może zdarzyć się na naszym terenie .
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Radny L.Górski – ale jeżeli są na to środki rządowe

Radny C.Wanat – ale mimo wszystko powinno się pomóc

-  prośba Zarządu Województwa Opolskiego o zaopiniowanie  projektu uchwały w 
sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- 
Reumatologicznych z siedzibą w Kup- zał. nr 19
Rada Miejska w głosowaniu ( za-12, przeciw-1, wstrzymujących – 2) pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały

-pismo dot. zakończenia edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz osób 
nagrodzonych – zał. 20 do protokołu.

- pismo Rady Sołeckiej wsi Boguchwałów ( do wiadomości RM) z prośbą o 
zabezpieczenie środków w budżecie na 2009r.- zał. nr 21 do protokołu

Przew. RM przekazał podziękowania chorej dziewczynki z Langowa. W czasie 
Turnieju Samorządowego nastąpiła zbiórka środków, które przekazano Klaudii.

Ad 5.
Burmistrz Gminy przedstawił informacje z prac z okresu miedzysesyjnego :
- ze Starostą i Kierownikiem zajmującym się drogami objechaliśmy wszystkie 
miejsca, które Powiat powinien objąć swoją opieką i zaplanować w budżecie na rok 
przyszły . Zgłaszałem problem przechylonych wierzb w Tłustomostach,  już zostały 
wycięte.
- 22 sierpnia br. – uczestniczyłem w Starostwie Powiatowym w spotkaniu dot. 
doradztwa metodycznego 
- 14 września br – uczestniczyłem w Dożynkach Powiatowych w Jakubowicach, 
dożynkach wiejskich w Dzielowie, które zostały zorganizowane przez nowego księdza 
i dożynkach w Tłustomostach. Obie imprezy organizowane w sołectwach były 
wspaniałe. 
- 16 września br.- uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Sułkowie. Zebranie było 
zwołane w celu przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju miejscowości oraz głosowano w 
sprawie przystąpienia Sułkowa do  programu „Odnowa wsi”.
- 17 września br – brałem udział w zebraniu wiejskim w Boguchwałowie. Tematyka 
była taka sama jak w Sułkowie. Składano również wnioski do budżetu na 2009r. 
Zgłaszano uwagi dot. funkcjonowania gminy.
Byłem w Opolu na gali kończącej program organizowany przez Zarząd Województwa 
Opolskiego w celu odebrania certyfikatu „Gmina atrakcyjna dla inwestora”. Mimo 
problemów i tego, że P.D.Konieczny zrezygnował z pracy u nas to jednak przyczynił 
się do przygotowania stosownej dokumentacji. Była to ciężka praca pracowników UM 
pod kierownictwem P.E.Stanulewicz doprowadziła do tego, że certyfikat Gmina 
zdobyła. Dobyliśmy 86 punktów na 100 możliwych i najwyższą ocenę.
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- uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania, której Gmina jest 
członkiem i zostałem wybrany do Rady Programowej LGD . Oznacza to, że osobiście 
będę uczestniczył w ocenie projektów i typowaniu ich do dofinansowania.
- intensywnie pracowaliśmy nad zakończeniem podpisywania umów o odbiór śmieci. 
W rzeczywistości zostało nam bardzo niewiele osób, które umów nie podpisały . Do 
tych osób zwróciłem się z pismem wzywającym do podpisywania umów zanim zacznę 
wystawiać decyzje i nakładać niemal podwójną stawkę za wywóz śmieci.
- informuję, że 13 marca tego roku złożyliśmy wniosek w Ołomuńcu na realizację 
wniosku Rozwój Turystyki na pograniczu polsko-czeskim poprzez sport i rekreację . 
Jest to wspólny wniosek strony polskiej i czeskiej. W ramach tego wniosku będziemy 
wykonywać zespół boisk. Cały projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 mln. 
90 tys 286 euro, z czego Baborów otrzymał 536 tys euro co daje ok. 1.600.000  zł.
- w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że Zarząd Województwa Opolskiego 
przyjął do dofinansowania projekt złożony w ramach działania 3.1 ZPRR „:Wymiana 
sieci wodociągowej w ul. Głubczyckiej w Baborowie”. W roku 2005 te inwestycje 
wykonaliśmy, złożyliśmy wniosek ale nie otrzymaliśmy dofinansowania. Ci którzy 
zrealizowali zadanie z oszczędności  i będzie to kwota ok.250-260 tyś zł. jak te 
pieniądze zostaną przelane, zostanie wykonana kontrola wykonanej inwestycji . Nawet 
prokuratura sprawdzała, czy kanalizacja wodociągowa została zrobiona dobrze . Jak 
wpłyną środki na konto gminy będę proponował radnym, żeby przeznaczyć je na 
zmniejszenie zadłużenia Gminy, bo okres jest późny i zaczynanie inwestycji na ten 
moment mija się z celem i praktycznie jest niemożliwe.
Jeżeli są pytania chętnie na nie odpowiem.

Radny L.Górski – chciałem wyrazić słowa uznania pod adresem Burmistrza, że 
dożynki gminne były jak co roku w Baborowie świetnie zorganizowane. Centrum 
Baborowa odnowione. Duże zaangażowanie było Wiceprzewodniczącego RM 

Burmistrz Gminy – jako uzupełnienie do słów radnego Górskiego – wyrażam głęboki 
żal, że wykonanych przez nas wielu telefonów z prośbą o potwierdzenie udziału 
w dożynkach tak wielu z nas zabrakło na tej sali, na obiedzie. My dzwoniliśmy nie po 
to, żeby zaspokoić swoją ciekawość, ale przygotowanie obiadu, a potem mini bankietu 
wiąże się ze sporymi kosztami. Produkty, które zostały po dożynkach zostały 
skonsumowane również przez pracowników interwencyjnych i publicznych, których 
Gmina zatrudnia. Na przyszłość  proszę wyrażajcie się szczerze i przyjdźcie, było by 
nam miło siedzieć w takim gronie jak dzisiaj.

Wiceprzewodniczący RM – można stwierdzić, że remont na ul. Wiejskiej został 
zakończony i jestem osobiście z tego zadowolony, że zostało to zrealizowane
 i dziękuję za to. Patrząc na zmiany do budżetu jestem usatysfakcjonowany tym, że na 
Osiedle Akacjowe znalazło się 100 tys zł. i 30 tys środków własnych na zadanie 
inwestycyjne i 260 tys zł. o co pomniejszone zostanie zadłużenie, bo jeszcze rok temu 
dopominaliśmy się o zmniejszenie zadłużenia, szukaliśmy tych pieniędzy. Nie 
możemy o tych faktach nie powiedzieć i musimy o nich pamiętać, że mają miejsce. 
Dobrze się dzieje, że udaje się pewne rzeczy wykonać, zrealizować, chociaż nie do 
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końca wszyscy byliśmy przekonani, że się w pełni uda. W swoim imieniu może też 
innych powiem Panu „Dziękuję”.

Burmistrz Gminy – dziękuję za ciepłe słowa . Mogę zdawać sobie sprawę, że być 
może nie wszystkich na tej sali cieszą moje sukcesy, bo moje sukcesy są sukcesami 
gminy. Nie spodziewałem się, że dzisiaj ktoś powie mi „dziękuję”.

Radny B.Kanas – inni radni podziękują wtedy, kiedy Burmistrz spełni ich marzenia.

Przew. RM – każde jedno działanie, sukces  Burmistrza jest naszym sukcesem.

Radny B.Kanas – chciałem zwrócić uwagę na istotny fakt, chodzi o ul. Głubczycką. 
Praktycznie przez nas już temat zrobiony, odstawiony . Pieniądze otrzymujemy 
dzisiaj, a więc warto zainwestować w grubszą rzecz, a perspektywy czasu można 
jeszcze z tego skorzystać, dlatego ja zawsze chcę zrobić coś dużego w naszej gminie. 
Ja podziwiam te wszystkie drobne rzeczy, ale są sprawy, które mnie dotykają, a one są 
poważne. Być może w przyszłości kiedyś ktoś uderzy się w pierś i powie, że szkoda, 
że tego nie zrobili choćby kosztem pożyczki a nie na bieżące funkcjonowanie gminy, 
na konkretna inwestycję. Konkretne pieniądze na konkretne zadanie i być może 
w przyszłości podobnie jak z tym wodociągiem na ul. Głubczyckiej pieniądze wpłyną 
na zmniejszenie zadłużenia. To mnie cieszy, ale nie dziękuje, bo to jest normalna 
rzecz.

Przew. RM – ma Pan rację, tylko, że czasami słowa bolą i przedstawianie tego
 w czarnej formie albo pewne czarnowidztwo jeśli chodzi o zadłużanie itd. ma 
w czasie kiedy się o tym mówi jakiś wydźwięk. Miłym jest to, że spada zadłużenie, 
choć nieuniknione będzie to, że jeżeli zechcemy realizować zadania o których 
mówimy to znów będziemy rozmawiać o kredycie i zadłużeniu. 

Ad 6.
Radny W.Hołownia – Komisja Rewizyjna ma prośbę do wszystkich o niewyrażanie 
opinii, osadzania wszystkiego i wszystkich nt. przeczytanej skargi. Dajcie popracować 
komisji.

Radny C.Wanat złożył podziękowania wszystkim osobom, przedstawicielom firm, 
które przyczyniły się do organizacji II dożynek wiejskich w Tłustomostach. Zysk z 
imprezy został osiągnięty w wysokości 11.540.88 gr. 

Radny M.Hończak – wracając do sprawy skargi to nie chodzi , aby jutro w audycji 
„Oko cyklonu „  rozdmuchać ten konflikt, chodzi o przedstawienie sprawy w taki 
sposób, aby nikomu to nie zaszkodziło. Jako Komisja nie chcemy być stroną w tym 
konflikcie , żeby się nie wciągnąć w jakieś  rozgrywki,  bo niczemu dobremu  one nie 
służą, ani nam radnym, ani nauczycielom ani wizerunkowi miasta. Dlatego nie wiem, 
czy zasadnie jest to, że będzie gościło znowu „Oko cyklonu”. Może trzeba było z tą 
sprawą poczekać do zakończenia, ale taka jest wola tych, którzy to wybrali.
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Radny B.Kanas – widzę, że koledzy zaczynają płakać „nad rozlanym mlekiem”- sami 
sobie zgotowaliśmy ten los, a po co to trafiło do tej Waszej komisji i co Wy wielkiego 
tam uzgodnicie i ustalicie . Sprawy do  Sądu Administracyjnego poszczególnych osób, 
a Wy daliście się w to wrobić to teraz „jedzcie tą żabę.” Mnie ta sprawa zupełnie nie 
interesuje, poza tym, że wstyd będzie na antenie radia. Zostawmy to ani z tego nic się 
nie urodzi ani nikomu włos z głowy nie spadnie. Pogadają radio będzie miało temat i 
sprawa  zamknięta. Natomiast Wy z tematem zostaniecie i to co stworzycie to nie 
będzie ani nic mądrego, zasadnego, bo gdybym treść tego pisma znał zanim 
głosowałem to bym to powiedział wcześniej, ale nikt tego mi nie przeczytał.
Pytanie – zgłosiła się mieszkanka ul.Powstańców opiekująca się kaplica rzymsko-
katolicką. Jest tam planowany remont. Na dachu jest azbest i pani zapytała czy można 
skorzystać z dopłaty, dofinansowania, żeby ten azbest zdjąć, odtransportować i żeby 
przynajmniej za to nie płacić. Uchwała RM dotyczy fizycznych osób . Kaplica jest 
własnością Parafii. Jak do tematu podejść, co zainteresowanej mógłbym 
odpowiedzieć. Kto mógłby na ten temat udzielić mi informacji, albo skierować mnie 
do kogoś.

Burmistrz Gminy – temat remontu kaplicy na ul. Powstańców przewija się od kilku 
lat. Problem remontu i pogarszającego się stanu tego obiektu jest widoczny . Panie już 
dawno podjęły działania – organizują regularnie festyny, sprzedają ciasto, gromadzą 
pieniądze na remont. Kilkakrotnie rozmawiałem sugerując bardzo prostą i czytelną 
jedną z kilku rozwiązań, aby remont przeprowadzić. Jest to własność Parafii 
Rzymsko-Katolickiej, więc właściciel decyduje o tym co chce robić. Ja od Proboszcza 
dotychczas nie miałem żadnego sygnału żeby pomocy mu udzielić. Jedna z możliwych 
ścieżek postępowania to udzielenie tej grupie inicjatywnej pozwolenia na 
dysponowanie obiektem . Wtedy obiecałem, że mogę pomóc zwrócić się do 
właściwych osób . Podejrzewam, że takiej zgody Panie nie otrzymały . Trudno, żeby 
Gmina wchodziła na nie swój obiekt . Ponadto właściciel może zwrócić się do wielu 
fundacji, które wspierają remonty zabytków, konserwatora zabytków z prośbą 
o dotacje na dofinansowanie remontu obiektu zabytkowego, tak jak ja zwróciłem się
 z prośbą na remont figury Matki Boskiej w Rynku i dotację dostałem. Ścieżek 
postępowania jest kilka. O wszystkim tym Panie informowałem.
Odnośnie azbestu właściciel składa wniosek o dofinansowanie. Może rozszerzycie 
Państwo uchwałę na związki wyznaniowe, dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć. 
Na pewno wiem, że musi być to zrobione zgodnie z przepisami, natomiast każdy 
przypadek indywidualnie trzeba rozpatrywać. Po to mam swoje służby prawnicze, 
jakąś wiedzę w tym temacie też posiadam – wszystko jest do zrobienia tylko jeżeli 
czegoś od kogoś oczekujesz, to mu o tym powiedz, a będziesz mile zaskoczony. Tak 
brzmi przysłowie.

Radny Jarosław Ronczka – wnioskuję, aby sprawozdania Burmistrza Gminy  były 
przedstawiane w formie pisemnej. Byłoby to bardziej przejrzyste.

Burmistrz Gminy – przypomnę, że na początku tej kadencji radni w głosowaniu 
wyrazili niechęć do tego typu sprawozdań i przestałem je sporządzać. Jeżeli rada 
wyrazi taką wolę zacznę sporządzać je od nowa.
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Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek radnego J.Ronczki.
Za wnioskiem głosowało 7 radnych, przeciw-, wstrzymało się -4.

Radny J.Ronczka – chciałbym,  aby prezentacja  nt. wykonania prac w Gminie o 
której mówił Burmistrz  była przedstawiona na następnej sesji.

Przew. RM - jeżeli jest taka wola będzie odrębny  punkt  Realizacja zadań 
inwestycyjnych za rok 2008r na najbliższej sesji. Zbliżamy się do końca roku i myślę, 
że w ramach podsumowania będzie można pod koniec roku taką prezentację 
podsumowującą wykonane zadania w 2008r. przedstawić.
Natomiast jeżeli jest taka wola to na następnej sesji to punkt Podsumowanie realizacji 
zadań inwestycyjnych się znajdzie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RM o godz.17:15 zamknął 
obrady XX Sesji RM.

Protokółowała:M.Woźniak
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