
Protokół nr XXVI/09
sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Baborowie

Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył sesję 
i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy  15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 
osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

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

Nawiązując do  projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim  radnym 
poprosił Radę i Burmistrza o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.
Jednocześnie zaproponował wprowadzenie do porządku  pkt 3 (g) o treści „Podjecie uchwały 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Głubczycach dotyczącej 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą
 w Głubczycach. 

Rada Miejska jednogłośnie( 15-za) przyjęła w/w punkt do realizacji w porządku obrad. 
W związku z powyższym porządek obrad obejmował:

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

a) absolutorium dla Burmistrza Gminy Baborów  w tym:
• przedstawienie  sprawozdania  z  realizacji  budżetu  za  2008  rok  przez 

Burmistrza 
    Gminy Baborów oraz opinii RIO nt. sprawozdania 

• przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii RIO w sprawie wniosku
      b) Regulaminu określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki przyznawania 

    nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
    pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia 
    wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
    godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość 
    nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
    przyznawania i wypłacania 
c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu na dokończenie 
inwestycji dla       
    KPPSP w formie dotacji celowej
e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009r.
f) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009r.
g) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Głubczycach dotyczącej 
likwidacji samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedziba w 
Głubczycach

      4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
miedzysesyjnym, 

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 
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miedzysesyjnym , w tym  realizacji uchwał Rady. 
6. Zapytania, wolne wnioski
7. Zakończenie obrad 

Ad 2.
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym” przyjęła protokół z obrad poprzedniej  sesji tj. 27 marca 2009r.

Ad. 3
Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka przedstawiła krótkie sprawozdanie 

z realizacji budżetu Gminy Baborów za 2008r. 
Budżet Gminy na 2008r. został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej 25 stycznia 2008r. Po 
upływie roku 2008 można stwierdzić, że dochody budżetowe zostały wykonane w 94,4 % , 
natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 85,4 %. Wpływ na wykonanie budżetu Gminy 
miały także przychody i rozchody. Po stronie przychodów zaplanowany był m.in. kredyt w 
wysokości 1.555.000 zł., którego wykonanie wyniosło 900.000 zł, co stanowiło 57,9 % planu. 
Po stronie rozchodów zaplanowane były spłaty pożyczki w wysokości 1.424.430 zł., spłacono 
1.419.350 zł. co stanowiło 99,7 %. Różnicę stanowi kwota częściowego umorzenia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 
2008r. wynosił 22,07 %. Na koniec 2008r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

 Wiceprzewodniczący RM Jan Jasion zapoznał radnych z treścią  uchwały  nr 87/2009 
z dnia  2 kwietnia 2008r. Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza  z wykonania budżetu gminy Baborów za 2008r.
-( stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu)

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Waldemar Hołownia przytoczył treść w 
wniosku Komisji Rewizyjnej RM wypracowanego na posiedzeniu w dniu 31.03.2009r. w 
sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Baborów za 2008r.- zał. nr 5 
oraz uchwałę nr 1/09 Komisji Rewizyjnej  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Gminy Baborów z wykonania budżetu za 2008r.- zał. nr 6
Po czym Przew. Komisji Rewizyjnej Mieczysław Hończak przytoczył  Uchwałę nr 158/2009 
z dnia 16 kwietnia 2009r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. 
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  absolutorium  za 2008r.- zał. nr 7

W związku z tym, że dyskusja  nt. sprawozdania odbyła się na Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego  i Komisji Rewizyjnej  radni nie widzieli potrzeby podejmowania jej na sesji.

Następnie Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga przedstawił i omówił prezentację 
audiowizualną dot. wykonanych zadań, remontów w 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak poddał pod głosowanie uchwałę 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów.
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W wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 

głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXVI-187/09 w sprawie „Udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów za 2008r.”  - która stanowi zał. nr 8 do 
niniejszego protokołu

Ad. 3
b) podjecie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek 
 i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki   pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
a także wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady 
jego  przyznawania i wypłacania – projekt druk nr 188A/09

Na Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego dokonano uzgodnień z ZNP Oddział 
w Baborowie i pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały wraz z poprawkami.

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

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXVI-188/09 w sprawie Regulaminu 
określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki   pracy oraz wysokość i  
warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,  
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, a także wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowe zasady jego  przyznawania i wypłacania- stanowi ona zał. nr 9 do protokołu.

Przewodniczący ZNP O/ Baborów  Cezary Wanat złożył radnym podziękowania w imieniu 
związku za przyjęcie zgłoszonych przez Związek poprawek.

Ad 3
c) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – druk nr 
189/09

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

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

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXVI-189/09 w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży, która stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Ad 3.
d) podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu 
na dokończenie inwestycji dla KPPSP w formie dotacji celowej-  projekt druk nr 191/09 
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Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

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

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 
0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXVI-190/09 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Głubczyckiemu na dokończenie inwestycji dla KPPSP w formie 
dotacji celowej, która stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Ad 3.
e) podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 w 2009r. – projekt druk nr 190/09

Przew. RM – zgodnie z  uchwałą budżetową i zapisami dot. zrównoważenia budżetu Gminy 
Baborów został przygotowany w/w projekt uchwały.

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

Dyskusja:

Radny Krystian Dolipski – otrzymałem informację od P.Skarbnik dot. oszczędności 
pozyskanych po rozstrzygnięciach przetargowych  dwóch zadań.  Składam wniosek o 
obniżenie deficytu budżetowego, co będzie skutkowało tym, że skala zaciągniętego kredytu 
byłaby relatywnie mniejsza o te oszczędności wynikające z tych dwóch przeprowadzonych 
przetargów. Pierwszym był  przetarg na zadanie pn. Remont dróg wraz z przebudową sieci 
kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ul.Powstanców i ul. Moniuszki w Baborowie. 
Oszczędność po przetargu to kwota 757.900 zł. Na drugim zadaniu pn. ”Rozwój turystyki na 
pograniczu polsko-czeskim poprzez sport i rekreację „ – szacunkowa oszczędność to 149.480 
zł. Łącznie 907.380 zł.

Burmistrz Gminy – wnioskuję o odrzucenie wniosku radnego K.Dolipskiego. Przedstawione 
przez radnego kwoty nijak mają się do pieniędzy,  którymi my gospodarujemy. Ostateczna 
wartość oszczędności będzie znana po zakończeniu inwestycji. Należy pamiętać, że robiąc 
tego typu inwestycję bardzo często zdarzają się tz. prace nieprzewidziane, których nie można 
było przewidzieć na etapie planowania zadania.
 Remont ul.Powstańców i ul.Moniuszki – należy wiedzieć, że zadanie jest współfinansowane, 
więc ta oszczędność dot. po połowie Budżetu Państwa
 i budżetu Gminy . Wniosek ma się nijak do tego by zdejmować z budżetu pieniądze Budżetu 
Państwa. Natomiast kwota dot. oszczędności na drugim zadaniu w 85 % jest kwotą, która 
będzie nam zrefundowana z Budżetu Państwa,  a 15% z budżetu Gminy. Apeluję, aby nie 
obniżać kwoty kredytu o żadną kwotę, dlatego, że w uchwale jest zapis, że zaciąga się kredyt 
„do kwoty”. Podobnie jak było w latach poprzednich. W roku ubiegłym była to kwota 
1.555.000 zł. a zaciągnęliśmy  900.000  zł., bo pozostała kwota nie była nam potrzebna. Nikt 
na etapie tworzenia budżetu nie przewidział tego, że może się wydarzyć drugi nabór do tzw. 
”Schetynówek”( Narodowy Program Przebudowy Dróg) . Jeżeli ten drugi nabór 
zafunkcjonuje, to chciałbym złożyć wniosek na zadanie otwarte przez Państwa pn. Remont 
drogi bocznej w Rakowie „
 i potrzebne będą środki na wkład własny. Skąd wówczas te pieniądze weźmiemy. Można też 
nie składać wniosku o te środki i tych pieniędzy nie brać. Pamiętamy taki okres w Gminie 
Baborów, kiedy dawano, a myśmy nie brali. Następne zadanie, które pojawiło się kilka dni 
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temu i mówiłem o nim na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego dot. remontu 
ul.Powstańców
w kierunku Dzielowa. Starostwo Powiatowe jako właściciel tej drogi ma przygotowaną 
dokumentację i jeżeli nabór będzie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
to zadanie będzie robione. Przed remontem ul.Powstańców trzeba wymienić żeliwne rury 
wodociągowe, które są awaryjne. Na to zadanie proponujemy przesuniecie środków w 
wysokości 300.000 zł., bo zadanie nie jest dokładnie skosztorysowane, ale nie chcę , aby była 
zwoływana sesja tylko w celu wprowadzenia tego zadania. Jeżeli nie wymienimy wodociągu, 
to bezsensownym jest remont tej drogi. Na to zostaną wykorzystane oszczędności, jeżeli 
będzie taka potrzeba.

Radny B.Kanas – Pana argumenty mnie przekonują tylko dlatego, że Gmina nie ma własnych 
pieniędzy na kontynuowanie zadań, które Pan wymienił i kredyt jest konieczny. Natomiast z 
punktu widzenia ekonomicznego radny też mnie przekonuje. Ja zagłosuję za tą uchwałą.
Niepokoi mnie sytuacja, że my na koniec ubiegłego roku mamy nadwyżkę budżetową w 
kwocie 330.000 zł., a wcześniej w 2008r. zaciągaliśmy kredyty, które musimy spłacać wraz z 
odsetkami. Może ja tego nie rozumiem.

Burmistrz Gminy – nie da się wyliczyć bardzo dokładnie kwoty wydatków. Oszczędności 
wynikały z kwot uzyskanych w przetargu na zadaniach. Mówimy o niedokładności w 
planowaniu rzędu ok.10 %. To, że na koniec roku mamy oszczędności wynika z dobrego 
gospodarowania, a nie z tego, że ktoś coś źle zaplanował.
Poza tym teraz jest czas wykonywania inwestycji, zaciągania kredytów, dlatego, że Unia 
Europejska do roku 2013 będzie dawała pieniądze. Po tej dacie pieniądze się kończą. Później 
jak nie będzie można znikąd pieniędzy dostać będziemy spłacać kredyty.

Przewodniczący W.Kacprzak poddał pod głosowanie wniosek radnego K.Dolipskiego, aby 
kwotę 4.438.000 zł. pomniejszyć o kwotę 907.380 zł.

Za wnioskiem opowiedział się 1 radny, przeciw- 11, wstrzymało się- 2.

W związku powyższym Przew. RM poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, przy 0  głosów „przeciw”
 i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXVI-191/09 w sprawie „zaciągnięcia  
kredytu długoterminowego w 2009r.”  - która stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu

Ad 3
f) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 
2009r.- projekt druk nr 192/09

Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany, które opisane są w uzasadnieniu do uchwały 
stanowiącej załącznik do protokołu.

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

Radny C.Wanat – podziękował za dotację dla Koła Emerytów i Rencistów w Baborowie

W związku powyższym Przew. RM poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.
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W wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0  głosów „przeciw”

 i 0 głosów  „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXVI-192/09 w sprawie „wprowadzenia 
zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009r.”  - która stanowi zał. nr 14 do niniejszego 
protokołu

Ad 3
g) podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 
w Głubczycach dotyczącej  likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach – projekt druk nr 193/09 

Starosta Powiatu Józef Kozina – Starostwo jako organ założycielski wystąpiło z prośbą
 o wyrażenie opinii nt. uchwały  dotyczącej  likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach . Zgodnie z ustawą o Zakładach Opieki 
Zdrowotnej przy tej uchwale wymagane są opinie samorządów gminnych , samorządu 
wojewódzkiego i związków zawodowych. W związku z tym wystąpiłem do państwa
 o wyrażenie opinii w tej sprawie.
Na Sesji nadzwyczajnej podjęta została uchwała o powołaniu Spółki z o.o. Szpital Powiatowy 
w Głubczycach . Następnie po uzyskaniu opinii podjęta zostanie uchwała o likwidacji SP 
ZOZ  w Głubczycach. Po czym następuje rejestracja spółki, powołanie rady nadzorczej, 
konkurs na  prezesa i przejęcie działalności medycznej przez spółkę od likwidowanego 
szpitala. Myślimy, że to przekształcenie nastąpi w ciągu 3-4 miesięcy. Datą graniczną będzie 
1 września lub 1 października br. Nie chcielibyśmy, żeby było to później, bo chodzi 
o kontraktowanie nowej oferty z NFZ na przyszły rok.
Dwa lata temu wydawaliście opinię nt. konkursu na prywatyzację SP ZOZ-u, z tym, że wtedy 
sytuacja była zupełnie inna. Walczyliśmy o uratowanie ZOZ-u i byliśmy zdecydowani na 
wszystko. Dzisiaj sytuacja jest inna . Mamy ZOZ stabilny, gdzie nie myślimy o tym jak się 
ratować, a o tym jak się rozwijać. Stąd decyzja o przekształceniu . SP ZOZ ma zadłużenie,
w momencie, kiedy nowa Rada,  Zarząd zaczął funkcjonować zadłużenie SP ZOZ było w 
granicach 12 mln zł. dzisiaj jest to ok. 9 mln zł. Udało nam się zmniejszyć przez ten okres 
zadłużenie o 3 mln zł. Miesięczne koszty obsługi zadłużenia to ok. 300 tys zł., w skali roku to 
3 mln. zł.- tyle ZOZ oddaje wierzycielom. Zbliża się rok 2012 kiedy szpitale będą musiały 
zostać poddane standaryzacji. Jeżeli nie będzie inwestycji w naszym szpitalu, to trudno będzie 
o tę standaryzację. Rada Powiatu zdecydowała się, że przejmie zadłużenie, będzie go spłacać, 
żeby umożliwić nowemu podmiotowi służby zdrowia działanie na mieniu Powiatu, aby 
można było tę standaryzację osiągnąć. Wszyscy pracownicy przechodzą do nowego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej. Powiat wydzierżawi spółce nieruchomości i znajdujący się sprzęt . 
Założycielem będzie Powiat, który w dalszym ciągu będzie miał 100% udziałów. Od 
ubiegłego tygodnia w szpitalu funkcjonuje tomograf i pierwsi pacjenci byli już 
zdiagnozowani. Planujemy otwarcie pododdziału neurologicznego. Dlatego proszę
o wyrażenie pozytywnej opinii nt. przekształcenia. O wszystkich zmianach dot. 
przekształcenia będę Państwa informował.

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

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 
2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXVI-193/09 w sprawie zaopiniowania 
projektu uchwały Rady Powiatu w Głubczycach dotyczącej  likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach, która stanowi zał. nr 14 
do niniejszego protokołu
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Przew. RM poprosił o ewentualne pytania do Starosty, ponieważ nie może być obecny w 
dalszej części  obrad.

Radny B.Kanas – byłem bardzo zadowolony z zimowego utrzymania dróg powiatowych 
w okresie minionej zimy.
Wyrażam podziękowanie Starostwu i radnej Powiatu E.Kielskiej za decyzję odnośnie 
remontu ul. Powstańców od kapliczki w stronę Dzielowa. 

Starosta Powiatu – cieszę się, że radny zauważył, że stan dróg w okresie zimy się poprawił. 
Należy pochwalić osoby odpowiedzialne za odśnieżanie. Cała zima nas kosztowała 600 tys 
zł., a dotychczas samo ustawienie siatek to koszt ok.400 tys zł. Po za tym musi być nadzór 
nad firmami odśnieżającymi. Muszą mieć świadomość, że mają zapłacone za wykonaną 
usługę, a nie za to, że są. Szkoda, że tutaj lokalne firmy nie chcą wykonywać tych usług, bo 
w Branicach wykonuje nam lokalna firma i z nią współpraca wygląda jeszcze lepiej.
Odnośnie ul. Powstańców – jest szansa złożenia wniosku do Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na wykonanie remontu tej drogi. Mamy nadzieję, że wniosek 
zostanie przyjęty. Jeżeli nie, to zostanie przyjęty w budżecie na przyszły rok, bo projekt 
będzie gotowy.
W tym roku na ul. Głubczyckiej będą połatane dziury przy wjeździe do Baborowa, 
a w przyszłym roku będzie złożony na jej remont z chodnikami i kanalizacją burzową 
wniosek do tzw. „Schetynówek”. 

Radny J.Ronczka – w Rakowie są  studzienki wymagające wyczyszczenia 

Radna Powiatu – które odcinki dróg będą jeszcze remontowane na terenie naszej Gminy?

Starosta Powiatu – jest rozstrzygnięty przetarg na remonty bieżące . Wygrała firma 
z Głubczyc za 860 tys zł. Na pewno będzie robiona ul. Krakowska . Nie odpowiem jakie 
odcinki dokładnie, bo nie wiem.

Przewodniczący RM ogłosił przerwę.
 Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady.

Ad 4.
Przewodniczący RM poinformował, że :
- pełnił  dyżury w UM
- uczestniczył w Sesji Rady Powiatu
- przytoczono ofertę  Telewizji Regionalnej z Głubczyc dot. propozycji współpracy ( zał. nr 
 15 do protokołu)- Rada Miejska nie jest zainteresowana współpracą z TV Głubczyce.
- poinformował, że wpłynęły dwie notatki  Radnego B.Kanasa i Radnego Dolipskiego   dot. 
sporu nt. parkowania autobusu P.Dymianowskiego na parkingu przy ul.Powstańców.( zał. nr 
16 i 17). Zapewnił, że spotka się z P.Dymianowskim i postara się osiągnąć porozumienie 
i kompromis
- poinformował  o XVI pielgrzymce, spotkaniu samorządowców na Jasnej Górze w dniu 24 
maja 2009r. 
- przytoczono odpowiedź  Wojewody  w sprawie skargi grupy nauczycieli( zał. nr 18 do 
protokołu)
- poinformował, że wpłynęło pismo wraz z zarządzeniem Burmistrza ( zał. nr 19)w sprawie 
blokowania niektórych wydatków budżetowych Gminy na 2009.
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Dyr. Zespołu Szkół E.Kielska – na ostatniej Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku mówiłam 
o tym, że od 1 września br. wchodzi reforma programowa, że potrzebujemy środków 
finansowych. Potrzebne nam jest kilka komputerów . Od nowego roku szkolnego każde 
dziecko, każdy uczeń musi siedzieć przed jednym komputerem, a nie dwóch, trzech uczniów 
przed jednym komputerem. Tak mówią założenia nauczania informatyki. Do klasy I 
Gimnazjum  wchodzi nowa podstawa, nowy system nauczania. Potrzebne są nowe pomoce . 
Niezależnie, czy przyjdą 6-latki,  to reforma wchodzi od 1 września. Jest mówione, żeby 
dzieci nie nosiły wszystkich podręczników do szkoły, by mogły zostawiać je w szkole, tak 
samo obuwie zmienne, strój  na wychowanie fizyczne. Takie pieniądze w naszym budżecie 
zespołu szkół znalazły się. Zazdroszczę innym kierownikom jednostek, gdzie na tej sesji przy 
zmianach do budżetu było mówione, że P.Kierownik OPS zaoszczędziła pieniądze  na 
płacach i mogła wymienić okna. P.Dyr. Przygoń ubiegała się i uzyskała zgodę na przesuniecie 
środków. Ja pieniądze miałam w budżecie i mogłam swoim zarządzeniem przesunąć, nie 
musiałam prosić Państwa radnych o zwiększenie budżetu szkoły. Takie pieniądze się znalazły 
i w dniu dzisiejszym otrzymałam zarządzenie, które blokuje mi  wydatkowanie tych środków. 
Były one przesunięte na wyposażenie klas i zakup pomocy naukowych, nie na niewiadomo 
jakie rzeczy. To wszystko bardzo nam jest potrzebne od 1 września. Te rzeczy powinny być 
zakupione wcześniej, czyli już teraz , a blokuje się  wydatkowanie tych środków do 30 
września br. i zakupienie z nich czegokolwiek. Budżet szkoły opiniuje Rada Rodziców
 i zwróciłam się do Zarządu Rady Rodziców, przedstawiłam sytuację i Przewodniczący Rady 
Rodziców to moje zarządzenie zaopiniował pozytywnie. Rodzice są za tym, aby te 
najpotrzebniejsze rzeczy zakupić przed  1 września, a nie za 3 lata. W rozporządzeniu , które 
mówi o wejściu nowej podstawy programowej jest powiedziane, że szkoła ma 3 lata na to, 
żeby doposażyć szkołę, czyli teoretycznie możemy dopiero za trzy lata kupić tyle 
komputerów, by każde dziecko pracowało przy jednym komputerze. P.Burmistrz w trakcie 
rozmowy w obecności P.Czekańskiej powiedział, że za trzy lata te komputery się zestarzeją 
po co kupować teraz , tak samo była mowa o wykładzinie, która powinna być zakupiona do 
klas dla najmłodszych, że taka wykładzina za trzy lata się już zniszczy, to za trzy lata ją 
kupmy. To nie o to chodzi, żeby za trzy lata, bo ten uczeń będzie już uczniem IV klasy, a 
uczeń I klasy gimnazjalnej za trzy lata będzie uczniem szkoły średniej, czyli będzie się uczył 
w sposób nieprzewidziany w ustawie programowej. Gdyby rzeczywiście nie było tych 
pieniędzy, to bym zrozumiała, ale nawet nie musiałam Państwa o to prosić. Jestem bardzo 
zaskoczona tym, że jednym dyrektorom, kierownikom się pozwala, mówi się 
o gospodarności, zaoszczędzeniu, a drugim się blokuje, które dyrektor swoim zarządzeniem 
może przesunąć z jednego paragrafu na drugi. Nie wiem, po co ja jestem w tej szkole, jeżeli 
nie mogę wykonywać swojego budżetu.

Prezes ZNP Cezary Wanat – związek zwrócił się z pismem do Burmistrza w tej sprawie.
Przytoczył treść złożonego pisma.
Dlaczego do 30 września blokuje się wydawanie tych środków?

Burmistrz Gminy – rozumiem co to jest zmiana w ustawie, nowa podstawa programowa, 
natomiast są rzeczy, których nie rozumiem. Pomysł na blokadę tych środków wziął się stąd, 
że Skarbnik przez sobotę i niedziele szukała wzorcowej uchwały, ponieważ takie decyzje 
podejmowane są bardzo rzadko. Podjąłem ją dlatego, że w trakcie przywołanej tu rozmowy 
przy ustalaniu założeń do arkusza organizacji, w które na szczęście uczestniczyła 
P.Czekańska pojawił się motyw zaoszczędzonych na składakach PFRON pieniędzy.
Chodzi o te pieniądze, które każdy zakład pracy zobowiązany jest odprowadzać w formie 
składek na PFRON. Z racji tego, że przez kilka lat Zespół Szkół w Baborowie był rozliczany 
wspólnie z GZOKiS-em – było to  traktowane jako jeden pracodawca wskaźniki nie 
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wychodziły i trzeba było te pieniądze płacić. Co roku były planowane w budżecie  i co roku 
odprowadzane do PFRON. Pod koniec roku ubiegłego, czy na początku tego roku okazało się, 
że każdy zakład pracy musi być rozliczany indywidualnie, więc Zespół Szkół jako zakład 
pracy rozliczony indywidualnie po przeliczeniu niepełnosprawnych uczniów składek płacić 
nie musi. Więc nie były to pieniądze zaplanowane w pierwotnym budżecie na zakupy 
czegokolwiek, tylko były to pieniądze, które miały iść jako opłata na PFRON. Okazało się, że 
od 1 stycznia na ten PFRON płacić nie trzeba . Szybko P.Dyrektor policzyła, że jest to kwota 
w granicach 85 tys. zł.i ta kwota pojawiła się trakcie naszej rozmowy. Być może przekłamię, 
bo nie uczę się na pamięć i nie nagrywam rozmów, ale moje polecenie jako organu 
prowadzącego, w końcu jestem i pracodawcą i szefem i osobą odpowiedzialną za to, co w 
szkole się dzieje było „Pani Dyrektor zostawiamy na razie te pieniądze tam, gdzie są, nikt ich 
nikomu nie zabierze, one nie znikną do czasu, kiedy wyjaśnią się pewne aspekty związane 
z zarządzaniem i szkoła i gminą, bo dzisiaj jeszcze nie wiem jak będzie wyglądał podział na 
grupy, nie wiem jak będą wykorzystane komputery w tych pracowniach, które teraz są 
i funkcjonują. Z takimi m.in. ustaleniami dot. tej kwoty 86 tys zł. rozeszliśmy się. Kilka dni 
później P.Dyrektor Szkoły zadzwoniła do Skarbnika pytając, czy to są pieniądze na paragrafie 
płacowym, P.Skarbnik odpowiedziała, że nie są i na moim  biurku pojawiło się zarządzenie nr 
2 Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie przesuwające środki z PFRON na zakupy 
materiałów i wyposażenia w kwocie 86.471 zł.i mówimy o ustaleniach podjętych u mnie przy 
stole kilka dni temu. Ja nie powiedziałem, że proszę tych pieniędzy nie ruszać do końca roku 
tylko,  aby na razie ich nie wydatkowywać. Polecenie było jednoznaczne. Kilka dni po tym 
spotkaniu zadzwoniła do mnie P.Dyrektor mówiąc o potrzebie niezbędnego zakupu 
komputerów stwierdziłem wtedy kilkakrotnie „Pani Dyrektor nie jest to rozmowa na telefon
 i przez telefon tego załatwić się nie da” zwłaszcza, że w tym momencie byłem zajęty czym 
innym. Jest to jednoznaczne z tym, że jak Dyrektor swoim zarządzeniem  wewnętrznym 
oczywiście  zgodnie ze swoimi uprawnieniami przesuwa środki tam skąd może je 
wydatkować,  niezwłocznie zacznie je wydatkowywać. Zastanawialiśmy się  z P.Skarbnik na 
jaki okres czasu zablokować, bo w dalszym ciągu uważam, że sprawa wymaga głębokiego 
przemyślenia . Po pierwsze, dziś jeszcze nikt z nas nie wie jakie będą skutki finansowe 
podwyżki dla nauczycieli, a skutki tej podwyżki będą musiały być pokryte . W Powiecie jest 
to 600 tys zł. Dlatego też podjąłem zarządzenie blokujące te środki.
Nie jest prawdą jakoby padło hasło, że nie kupimy wykładziny, bo się za trzy lata zniszczy . 
Takie słowa nie padły wręcz przeciwnie zakładamy, że określona ilość 6-latków do I klasy 
pójdzie i od początku była mowa, że co najmniej jedną klasę, pomieszczenie lekcyjne 
przygotujemy zgodnie z wszelkimi wymogami nowych przepisów. Na spotkaniu z rodzicami 
deklarowałem to kilkakrotnie, że będzie przygotowana sala dla 7-6-latów, choćby był tylko 
jeden.

Dyr. Zespołu Szkół – wtedy była mowa nie o 6-latkach i sali tylko jadalni, która będzie 
dostosowana

Burmistrz Gminy – zarówno w trakcie spotkania z rodzicami jak i rozmowy stwierdziliśmy, 
że jedno pomieszczenie w którym będą spełnione wszelkie warunki zgodnie z nową ustawą 
na pewno będzie przygotowane.
Założenia reformy znane są od kilku miesięcy i jeżeli zakup tych kilku komputerów i 86 tys 
zł. to w żaden sposób to ze sobą nie koresponduje, bo jeden prosty komputer to kwota ok. 2 
tys zł. Natomiast co jakiś czas, regularnie przychodzą informacje o możliwości składania 
wniosków aplikacyjnych na zakup komputerów dla uczniów, na doposażanie szkół, bo te 
pracownie komputerowe, które mamy chyba wszystkie w nich komputery były kupione, bądź 
pozyskane za środki pozabudżetowe. Jeżeli był to wymóg absolutnie niezbędny i wiemy
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o tym od wielu miesięcy to powinien być w projekcie budżetu szkoły, a nie było tego 
wydatku w pierwotnym planie budżetu na 2009r.

Dyr. Zespołu Szkół- rozporządzenie weszło w styczniu tego roku

Burmistrz Gminy – ale założenia znane są od dawna.

Dyr. Zespołu Szkół – i rozmawialiśmy o tym i Pan powiedział jak wejdzie będziemy się 
wówczas martwić.

Przewodniczący RM zwrócił uwagę aby nie przeszkadzać sobie nawzajem i dać sobie 
możliwość wypowiedzenia się.

Burmistrz Gminy – wiadomo, jak duże pieniądze Gmina Baborów dzięki moim sugestiom, 
wizji funkcjonowania oświaty w Baborowie co roku do oświaty są kierowane na sprawy 
inwestycyjne, remontowe . Dziś mogę z podniesioną głową powiedzieć, że baborowskiej 
oświaty nie mogę się wstydzić, jeśli chodzi o bazę materiałowo-techniczną. To się samo nie 
zrobiło, to 6 lat moich starań, zabiegów po to, żeby ta szkoła tak wyglądała.  Przez 6 lat jak 
jestem Burmistrzem tylko jeden wniosek P.Dyr. Kielskiej spotkał się z moją odmową, poza 
tym na wszystkie wnioski Dyrektora Szkoły o zwiększenie budżetu wyrażałem zgodę. Dziś 
potępianie mnie za to, że zablokowałem znaczącą kwotę, która być może będzie niezbędna 
już w sierpniu Gminie po to, żeby zapłacić za tzw.”Schetynówkę”, bo wszyscy 
samorządowcy woj. opolskiego liczyli zgodnie z obietnicą , że dotacja na „schetynówkę” 
będzie w formie zaliczki, prefinansowania dziś okazuje się, że prawdopodobnie będziemy 
musieli zapłacić całość z własnych środków i złożyć wniosek o refundację. Zwrot może 
potrwać kilka tygodni, to może naruszyć płynność finansową Gminy i dlatego każde 50 tys zł. 
jest kwotą znaczącą. Dlatego uważam, że zrobiłem zgodnie z szeroko pojętym interesem 
gminy blokując wydatkowanie tych środków. Czy one będą odblokowane 30 września  czy 15 
maja dziś nie jestem w stanie powiedzieć. Żadnych deklaracji nie składam. Natomiast mogą 
być odblokowane w całości bądź w części w zależności od potrzeb. Mogą też być przez 
Państwa stosowną uchwałą przesunięte na wykonanie innego zadania, albo na zmniejszenie 
kredytu.

Dyr. Zespołu Szkół – rozporządzenie weszło w życie w styczniu. Rozmawialiśmy jesienią czy 
planować te wszystkie rzeczy i mówiono, że nie, bo nie wiadomo czy wejdzie, jak będą 
musiały się pieniądze znaleźć, to się znajdą. Więc nie mogłam planować w październiku tych 
wydatków, kiedy reforma cały czas była w projekcie. Proszę mi tego nie zarzucać bo 
chciałam planować. Było spotkanie z rodzicami 6-latków , które mogłyby przyjść szybciej do 
szkoły. Na tym spotkaniu Burmistrz obiecał, że jeżeli tylko takie dzieci będą tylko chciały 
przyjść od 1 września , że szkoła będzie dostosowana i właśnie w ten sposób chciałam 
dostosować te szkołę, bo ja nawet nie ma pieniędzy na zakup wykładziny do jednego 
pomieszczenia . Na tym spotkaniu była mowa o pomieszczeniu, w którym nawet wtedy 
byliśmy w którym planowana jest jadalnia i bardzo się cieszę, że na ul.Opawskiej będzie taka 
możliwość. W przyszłym roku będzie trzy klasy pierwsze i nie można zaplanować jednego 
pomieszczenia dostosowanego, bo one się nie pomieszczą w jednym pomieszczeniu. O tym, 
żeby zakupić szafki rozmawialiśmy – czy tylko zakupić szafki dla uczniów klas I-szyc, a 
pozostali uczniowie będą patrzyli na tamtych? Te pieniądze miały być na wiele potrzeb nie 
tylko na komputery, jak było sugerowane.
Czwarty rok z kolei zmieniane są lektury w szkole, co roku wchodzi nowy zestaw lektur . 
Średnio jedna lektura kosztuje 25 zł, a potrzeba co najmniej 40 sztuk tj. ok.1000 zł na jedną 
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pozycję, a jeżeli trzeba będzie kupić  np. 6 pozycji. To są ogromne pieniądze, być może 
Państwo nie macie orientacji  jakie pieniądze są potrzebne. To jest 620 dzieci w szkole, mamy 
trzy budynki. Czy 20 komputerów dla takiej ilości dzieci to dużo? Jeżeli jest klasa 26 
osobowa i żeby każde dziecko siedziało przed jednym komputerem, to muszę klasę podzielić 
na trzy grupy. Tu jest oszczędność, bo mogłabym teraz napisać i zapisać w arkuszu 
organizacyjnym trzy grupy czyli trzy godziny zajęć dla nauczycieli. Proszę, abym mogła 
dokupić jeszcze 4 komputery tak, aby można było podzielić klasę na dwie grupy. Skutki 
podwyżek dla nauczycieli GZOKiS może szybko podliczyć, bo od czterech miesięcy można 
to zrobić. Chyba nie jest to trudne, skoro Powiat może to podliczyć.
Na spotkaniu, o którym tu się mówi zapytałam , na co te pieniądze są potrzebne Burmistrz nie 
mówił, że na razie zostawimy, a potem dam tylko mówił kilkakrotnie, że są inne potrzeby w 
Gminie. Nie było mowy o szkole, o tym, że może za miesiąc , dwa, a teraz słyszymy, że są 
drogowe potrzeby w gminie.
PFRON – to nie jest tak, że od tego roku tak jest. Każdy zakład pracy, który ma powyżej 25 
pracowników musi odprowadzać składki na PFRON. Nasze szkoły od dawna mają powyżej 
25 pracowników czyli od dawna powinno się odprowadzać składki. My w budżecie szkoły 
dopiero drugi raz mamy obliczona przez pracownika GZOKiS -u składkę jaka powinna być 
odprowadzona. Wyliczono składkę, że ile GZOKiS odprowadzi składki . W tamtym roku 
w budżecie naszej szkoły była zaplanowana pierwszy raz składka na PFRON. Szkoła tego nie 
oblicza robi to GZOKiS. W ubiegłym roku była to kwota 54 tys zł., w tym roku 92.432 zł.
W poprzednich latach nie było  w planie szkoły, ale były odprowadzane przez GZOKiS. To 
nie jest drugi rok odprowadzania składek w naszej Gminie z tytułu szkół. Okazuje się, że 
jeżeli są osoby niepełnosprawne, a w szkole takich osób jest bardzo dużo, bo nie muszą to być 
osoby dorosłe, ale również dzieci,  to można w ogóle takich składek nie płacić. Wiem to od 
grudnia, kiedy  przyszło pismo i  zadzwoniono do mnie z Warszawy z pytaniem: dlaczego 
szkoła nie odprowadza składek, ponieważ Główna Księgowa GZOKiS zawsze mówi, że „my 
dbamy o PFRON, wy się tym nie zajmujcie, my to wyliczmy i wkładamy w Wasz budżet bo 
tak ma być” Nie wiem dlaczego w poprzednich latach nie było. Zaczęłam od tego czasu 
wgłębiać się i wytłumaczono mi, że szkoły od lat w ogóle nie płacą składek na PFRON, 
ponieważ w każdej szkole  są jakieś  dzieci mające orzeczenia o niepełnosprawności. Okazuje 
się, że przy tak dużej liczbie pracowników w szkole wystarczy 7-8 uczniów z orzeczoną 
niepełnosprawnością, żeby nie płacić ani jednej złotówki. Więc pytanie -  po co szły 
pieniądze, setki tysięcy złotych na PFRON przez tamte lata. Czy GZOKiS nie miał, jak się tu 
wielokrotnie mówiło, czy pracownicy GZOKiS-u nie mieli jeździć na szkolenia, żeby się 
dowiadywać że takich składek nie trzeba odprowadzać. Dlaczego  nikt nie zapytał przez te 
lata o ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. To jest gospodarność, setki tysięcy 
złotych poszły. Wiem tylko tyle, że GZOKiS się zwrócił  o zwrot pieniędzy, ale nie wiem od 
ilu lat można, a za które przepadły. Dlatego te pieniądze, które zostały uratowane miały 
przejść na pomoce dydaktyczne.

Radny C.Wanat – ZNP w piśmie wystosowanym do Burmistrza nie poruszał kwot. Proszę nie 
operować skąd pieniądze na podwyżkę dla nauczycieli , subwencja oświatowa została 
zwiększona o 153.268 zł.i to w zupełności wystarczy na podwyżkę. Niepodoba mi się, że 
w trakcie dyskusji można wywnioskować, że kosztem dzieci drogi.

Radny L.Górski – pytanie do Burmistrza: odebrałem wypowiedź P.Kielskiej, że ona mogła a 
nie chciała i teraz za to ma karę i ma zablokowane środki, natomiast P.Prygoń  i P.Wasielak 
wykorzystały te środki. Proszę wyjaśnić te sprawę.
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Burmistrz Gminy – już mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz : wystarczyłoby to, co jest 
normalnie praktykowane, czyli zastosowanie się do mojego ustnego polecenia . Nie 
określiłem ani wysokości środków, ani terminu . Natomiast Pani Dyrektor robiąc przesunięcia 
już zadecydowała, że te pieniądze zostaną przez szkołę wydatkowane. Nie wypowiedziałem 
się w tej chwili, że zabieram te pieniądze, a twierdzenie, że będziemy budować drogę kosztem 
uczniów Panie radny jest ordynarną demagogią, bo tego nie powiedziałem. Jest to bardzo 
nieładna manipulacja, radny nie powinien tego robić. Związkowiec może tak, ale radny nie.
Tak , jak już powiedziałem, zarówno Burmistrz jak i Rada Miejska mają obowiązek starać się 
i dbać o całą Gminę, a nie o wybraną jej działkę i to robimy, i do tej pory nam się udaje. 
Remontujemy oświatę, ośrodek pomocy społecznej, dofinansowujemy GZOKiS, sport, 
kulturę i uważam, że robimy to prawidłowo. Nie można mówić, że coś robi się kosztem 
czegoś, bo to każde działanie można pod to podciągnąć. Wracając do rozmowy telefonicznej, 
bo ja nie posuwam się do kłamstwa  mówiłem, że nie załatwimy tej sprawy przez telefon 
i rzeczywiście, bo jeżeli ktokolwiek z Państwa zajmuje się jakimś tematem w danej chwili
 i dzwoni telefon i ktoś próbuje wciąć się ze swoim tematem, który może poczekać np. do 
jutra bądź dłużej i powinno się to odbyć jak odbywa się wszędzie, gdzie Kierownicy 
umawiają się i omawiamy pewne tematy. Nie to przez telefon cyt. „ ale Panie Burmistrzu już, 
natychmiast, ja będę przesuwać, kupować

Dyr. E.Kielska – nie mówiłam tak

Burmistrz Gminy – proszę mi nie przerywać 

Dyr. E.Kielska – jeżeli ktoś kłamie, to przerywam

Przewodniczący RM – proszę o spokój , bo skończę tę dyskusję  w temacie, 

Burmistrz Gminy – kto tu kłamie najlepiej zobrazować przykładem, po którym proszę Przew. 
o zamknięcie tej dyskusji, bo ona do niczego nie doprowadzi. Ja środki zablokowałem i tak 
zostanie, miałem do tego ustawowe prawo i tak będzie. Ile tych środków zwolnię będzie 
zależało od potrzeb, od rozmowy i od tego jakie będą ustalenia. Ustalaliśmy godziny 
świetlicowe, mimo, że uczniów jest mniej o trzydziestu kilku stwierdziłem, że etaty 
świetlicowe tych trzech pań, które pracują zostają tak jak są, nic nie będziemy zmieniać. Są to 
trzy pełne etaty. Kilka dni później jeden z nauczycieli otrzymał informację od P.Kielskiej, że 
nie wiadomo, co z tym będzie, Burmistrz będzie obcinał godziny. Ktoś tu rzeczywiście 
kłamie. W związku  tym, że dyskusja niczego nie zmieni wnoszę o zamknięcie tematu.

Radny L.Górski – ja nie uzyskałem odpowiedzi na swoje pytanie? Prosiłem o wyjaśnienie, bo 
ja odebrałem wypowiedź P.Dyr.Kielskiej, że jej się środki blokuje, natomiast P.Prygoń
 i P.Wasielak nie i chciałem, żeby Burmistrz do tego zarzutu się odniósł. Jak nie to złożę na 
piśmie.

Burmistrz Gminy – każdy z kierowników przywołanych instytucji wykonuje zarówno 
polecenia służbowe jak i sugestie i z każdym z tych kierowników pewne rzeczy ustalamy, 
wypracowujemy kompromis i tematy są realizowane. Nie blokuję innym jednostkom środków 
dlatego, że nie ma takiej potrzeby.

Radny B.Kanas – od 1978r. jestem radnym i po raz pierwszy jestem świadkiem takiego 
zdarzenia . Gdyby Burmistrz swoje zarządzenie skierował do wszystkich jednostek, którymi 
zarządza, to nawet bym mu przyklasnął, bo byłoby to nawet kontynuacją tego, co kiedyś 
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radny Jasion proponował tj. oszczędność w poszczególnych jednostkach, ale wtedy to było 
niemożliwe. Jednak to dotyczy tylko jednej jednostki szkoły i sytuacji, kiedy oświata naszej 
Gminy jest na cenzurowanym, relacje między dyrekcją i Burmistrzem wszyscy znamy 
uważam to za nierozsądne. Podejrzewam, że Pan sobie (cyt.) „strzeli samobója”. Jako 
radnego zainteresowały mnie składki na PFRON, to są ogromne pieniądze. Czy mamy 
niedoszkolonych ludzi ? Proszę o wyjaśnienie odnośnie tych składek. Od kiedy, ile pieniędzy 
Gmina na tym straciła, o ile straciła. 
Wnioskuję o wyliczenie na piśmie od kiedy i ile Gmina Baborów odprowadziła, a nie musiała 
na PFRON.

Skarbnik Gminy – zostały sporządzone korekty za okres odprowadzonych składek . Obecnie 
jest przez Zarząd Główny wszczęte postępowanie, które w odpowiednim czasie skończy się 
wydaniem decyzji, która uzna bądź nie uzna nadpłatę. Proponuję poczekać do tego momentu, 
aż dostaniemy decyzję. Nadmieniam, że te pieniądze dot. składek z poprzednich lat i jeżeli 
będą podlegały zwrotowi jako nadpłata trafią na dochody budżetu Gminy. Ja dokładnych 
informacji nie mam, ponieważ cała procedura jest prowadzona przez GZOKiS. Od momentu 
powstania zespołu szkół tj. 1 września 2006r. zostało wysłane zgłoszenie do PFRON-u, że 
taki pracodawca istnieje. Natomiast składki były odprowadzane przez płatnika, którym był 
GZOKiS. Wiadomym jest, że od lat GZOKiS był traktowany jako biuro rachunkowe dla 
oświaty. Nie były to wyłącznie składki na PFRON . W ten sam sposób były odprowadzane 
składki do US , ZUS-u, do wszystkich jednostek, gdzie należało. Teraz odchodzimy od 
takiego sposobu, rozdzielamy deklaracje, wszystko będzie szło odrębnie . Owszem GZOKiS 
nadal spełnia tę rolę, ale wszystko jest wyodrębnione. W związku z tym PFRON wysłał 
pismo z pytaniem, dlaczego nie są płacone te składki, bo oni mieli w ewidencji płatnika, który 
powinien płacić składki, a składek nie mieli. Natomiast na koncie GZOKiS-u wychodziło, że 
te składki są. Trzeba było zrobić korekty za cały ten okres i one poszły. To wymaga czasu
i potrwa to co najmniej dwa trzy miesiące.

Radny B.Kanas – podtrzymuję wniosek, ponieważ jestem bardzo zawiedziony, że o tym 
dowiaduję się od dyrekcji szkoły, a radni nic nie wiedzą o sytuacji jaka trwa. Czy my
w każdej sprawie jesteśmy informowani tylko przy okazji? Chodzi o setki tysięcy złotych, 
a Burmistrz na Komisji Budżetu zaapelował o każdą złotówkę w świetle inwestycji

Burmistrz Gminy – postępowanie w sprawie zwrotu tych środków trwa, trzeba uzbroić się 
w cierpliwość. Radni RM nie wiedzą, bo nie mogą wiedzieć o tysiącu różnych spraw, które 
przewijają się przez moje i poszczególne biura w UM , GZOKiS itd. Nie ma fizycznej 
możliwości żebyście byli Państwo na bieżąco informowani o każdej sprawie. Natomiast o tym 
będziecie Państwo poinformowani.

Dyr. Zespołu Szkół – chciałabym żeby to było szybko wyjaśnione, bo to są ogromne 
pieniądze 

Dyr. GZOKiS – jestem niezwykle zaskoczona tonem i kierunkiem dzisiejszej dyskusji, 
ponieważ P.Kielska spędziła z Główną Księgową GZOKiS kilka godzin na wyjaśnianiu tej 
sytuacji. Wydawało mi się, że P.Kielska otrzymała wszelkie informacje, dobrze wiedziała, że 
żadne pieniądze nie przepadły , ponieważ jakiekolwiek złe pociągnięcia przekazywania 
środków nie wynikają ze złej woli, a o niestabilności naszych przepisów. Gdybyśmy nie 
wystąpili o dokonanie korekty, to rozumiem, ale myśmy o tę korektę wystąpili i te pieniądze 
jeżeli zostaną zwrócone i na pewno na podwyżki pracowników GZOKiS nie  pójdą.
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Jak się ma 80 tys zł. do 3 tys zł. przesuniętych w przedszkolu. Miałam to nieszczęście być 
przy rozmowie Burmistrza i P.Kielskiej i w pewnym momencie poprosiłam o pozwolenie 
opuszczenia tego spotkania, bo żenującym było dla mnie jako starszej osoby zachowanie 
pracownika w stosunku do pracodawcy, co wtedy powiedziałam. Nie wyobrażam sobie, żeby 
mój pracownik tak się do mnie odnosił. Rzeczywiście Burmistrz poprosił „Pani Dyrektor 
zostawmy na razie, bo nie wiemy ile będzie sześciolatków w szkole, nie znamy projektu, więc 
nie wiemy, poczekajmy, zrobimy. Słyszę tu rzeczy, które absolutnie nie miały miejsca.

Przew. RM – zamykam w tym temacie dyskusję, 

Radny C.Wanat – jednym daje się możliwość kilkakrotnych długich wypowiedzi, a mnie się 
głos zabiera
Z ust Burmistrza padły pewne słowa i mam prawo się do nich odnieść

Przew. RM – ma Pan prawo i nie pozbawiam go. Tylko zdążył Pan zauważyć, że ta dyskusja 
jest żenująca. Proszę niech Pan się wypowie

Radny C.Wanat – Burmistrz użył w stosunku do mnie dość ostrych słów typu ”ordynarna 
manipulacja”. Jeżeli mówi się przy jednych pieniądzach o tym, że będą potrzebne pieniądze, 
bo może będzie „Schetynówka” na drogi, to czy ja nie mam prawa mieć odczucia, że to 
kosztem dzieci, bo jak pójdzie na drogi, to nie będzie sprzętu kupionego dla dzieci.

Przew. RM – zamykam w tym temacie dyskusję i na pewno każdy z Państwa, który się będzie 
wypowiadał ma prawo do osobistych odczuć i do pewnej interpretacji wypowiedzi, tylko 
proszę o rzetelną, merytoryczną i konkretną dyskusję, a w tym momencie to się przerodziło w 
grę.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego B.Kanasa, aby w formie pisemnej 
na najbliższą sesję przygotować  informację GZOKiS o  ilości przekazanych  środków na 
PFRON  w rozbiciu na poszczególne lata.

Za wnioskiem głosowało – 11, przeciw-0, wstrzymało – 2.

Ad 5.
Sprawozdanie Burmistrza z prac w 20 do niniejszego protokołu.

Radny W.Hołownia – proszę o rozszerzenie pkt. dot. elektrowni wiatrowych.

Burmistrz  Gminy – temat elektrowni wiatrowych pojawił się  ok. dwóch lat temu. Również
 u nas pojawiła się firma WINPROJEKT. Gmina nie uczestniczy w procesie budowania 
elektrowni wiatrowych, natomiast gmina powinna stworzyć warunki techniczne, żeby takie 
urządzenia mogły na terenie Gminy powstać. Przedstawiciele tej firmy przeanalizowali nasz 
teren, przeprowadzili rozmowy z rolnikami . Mechanizm polega na tym, że firma dogaduje 
się z rolnikiem, podpisuje z rolnikiem umowę dzierżawy na ok. 30 a gruntu . Na tym gruncie 
wydzierżawionym od rolnika na 25-30 lat buduje elektrownię wiatrową płacąc rolnikowi co 
roku czynsz dzierżawny za ten kawałek gruntu, bo jest wyłączony z produkcji rolnej. 
Oferowane kwoty jakie firmy oferują za dzierżawę to ok.10-25 tys zł., czyli kwoty dzierżawy 
są bardzo korzystne dla rolnika. Ta firma najpierw przeprowadziła ze mną rozmowę, że chcą 
wejść na nasz teren, ponieważ taka wiatrownia musi spełnić szereg uwarunkowań 
technicznych. Firma znalazła trzy takie rejony, gdzie elektrownie wiatrowe mogą być 
usadowione. Są to okolice Dziećmarowa, Szczytów i Księżego Pola. Wiem, że 
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przedstawiciele firmy są po rozmowach i po podpisaniu wstępnych umów z rolnikami. 
Natomiast we wnioskach do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i zmianie do 
Studium Uwarunkowań rozpoczęliśmy procedurę wprowadzenia takich zmian, żeby 
przedsiębiorca mógł te wiatrownie postawić. Ma być podpisane porozumienie z firmą,
w którym ma być zapewnienie pokrycia kosztów związanych ze zmianą tych dokumentów 
planistycznych. Na terenie Gminy ma powstać 18 wiatraków.

Radny W.Hołownia – czy rolnicy będą ponosić koszty odrolnienia tych gruntów?

Burmistrz Gminy – jest to problem miedzy rolnikiem, a przedsiębiorcą. Z tego, co wiem 
wszelkie koszty bierze na siebie firma WINPROJEKT. Nie wiem jakie szczegóły zapisane są 
w umowie.

Radny K.Dolipski – czy jest to firma z kapitałem polskim czy zagranicznym?

Burmistrz Gminy- sądzę, że jest to firma z kapitałem polskim, chociaż dla Gminy i rolnika nie 
robi to różnicy.

Radny K.Dolipski – czym się kierowała firma, że akurat w tych miejscach 

Burmistrz Gminy – jest cały szereg uwarunkowań, choćby technicznych, bo muszą to być 
miejsca odpowiednio wietrzne, położone odpowiednio blisko stacji energetycznych, bo 
wyprodukowaną energię trzeba sprzedać i prawdopodobnie 10 km jest dopuszczalną granicą 
opłacalności, bo położenie kabla w ziemi jest dosyć kosztowne.

Ad 6.
Radny C.Wanat –w imieniu swoim i Piotrka Bednarza  chciałbym się dowiedzieć w sprawie 
drobnych inwestycji, które toczą się 
w Tłustomostach, chodzi o:
- kawałek drogi za przedszkolem 
- dokończenie placu zabaw 
- oświetlenie na ul.Kolejowej
- przy boisku jest tłuczeń, który miał być zużyty na drogi transportu rolnego, co z tym 
kamieniem,
- droga na osiedlu jest rozjeżdżana przez ciężki sprzęt Kombinatu Rolnego. Wiemy, że 
maszyny są coraz  większe, co z tym można zrobić. Chodzi o ten nowy kawałek jak i drogę 
poprzeczną.

Burmistrz Gminy – droga za przedszkolem – droga będzie remontowana w ramach bieżącego 
remontu dróg . Remontowana będzie wtedy, jak uzgodnimy z ZUK termin reontu. Plac zabaw 
– dosyć mocno skomplikowały mi się plany drobnych robót na terenie całej gminy z racji 
tego, że Wojewódzki Urząd Pracy nie otrzymał na czas środków finansowych i bezrobotni nie 
mogli być zatrudnieni, a na ten plac zabaw jest potrzeba dowiezienia i rozplantowania 
określonej ilości ziemi. Ma być zatrudnionych 18 bezrobotnych i  przy ich pomocy będzie to 
wykonane.

Radny C.Wanat – czy jest możliwość zakończenia i oddania planu na 1 czerwca na dzień 
dziecka?
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Burmistrz Gminy – mam nadzieję, że tak , bo pracowników mam mieć w pierwszych dniach 
maja i pierwszą robotą będą prace na placu zabaw.
Odnośnie oświetlenia mam nadzieję, że trwają ostatnie ustalenia, dokumentacja jest do 
wglądu, nikt niczego nie zaniedbał, to po prostu cały czas się toczy

Radny C.Wanat – co konkretnie trwa?

Burmistrz Gminy – nie jestem w stanie szczegółowo odpowiedzieć, nie wiem czy trwa 
ustalanie wykonawcy , czy ostatnie ustalenia między wykonawcą,a koleją . Nie było mnie 
kilka dni w pracy i nie jestem we wszystkim na bieżąco.
Jeżeli chodzi o tłuczeń  jest to tłuczeń po części zakupiony przez Gminę, a w części 
zakupiony przez rolników. Muszę znaleźć czas na spotkanie z sołtysem , bo zadeklarowałem, 
że w ramach remontów bieżących dróg wzorem poprzednich lat z udziałem rolników zostaną 
drogi wysypane tłuczniem i wyrównane. Po prostu zabrakło mi czasu na te rzeczy. 
W związku z tym tematy uciekają i na bieżąco nie mogę ich realizować.
Droga na starym osiedlu – jeżeli taka jest wola, to możemy ograniczyć te drogę tonażowo
 i nie wykluczone, że taki ruch zostanie rozważony jako, że współpraca z Kombinatem układa 
się nijak. Jednak musimy pamiętać, że jest to największy przedsiębiorca na naszym terenie, 
być może jeden z większych podatników podatku.

Radny C.Wanat – mam uwagę do drogi za przedszkolem – za 2,3 miesiące będzie to okres 
plac polowych, a jest tam dojazd do pól.

Burmistrz Gminy – być może będzie to zrobione prędzej.

Radny W.Hołownia – może w Echu Baborowa można byłoby umieścić artykuł dot. wypalania 
traw.

Burmistrz Gminy – proszę o tekst i na pewno go opublikujemy

Dyr. Zespołu Szkół- chciałabym wrócić do tematu Festiwalu Kultury Powiatowej . Na 
ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty była mowa o tym, że poszczególne części, etapy będą 
się odbywały poza Baborowem. Jeden z radnych na tej komisji zapytał o koszty 
i P.Czekańska powiedziała, że z tzw. darmowych kilometrów od P.Bajdy będą te dzieci 
wożone. W ostatnim czasie zadzwoniłam do P.Czekańskiej, ponieważ jutro jest w Kietrzu 
etap dot. recytacji i rano jest to dla szkół podstawowych, a o 13:00 dla dzieci z gimnazjum. Są 
to dwa wyjazdy i to są już koszty. Tak też będzie przy kolejnych etapach tego festiwalu. 
P.Czekańska przy mnie dzwoniła do P.Bajdy i okazało się, że takich darmowych kilometrów 
już nie ma. Mam tylko zaplanowane  pieniądze na wyjazdy harcerzy i jest to niewielka kwota. 
W związku z tym chciałam poinformować, że są pieniądze potrzebne również na takie rzeczy, 
a nie ma ich. Rozmawiałam na ten temat z Burmistrzem.

Dyr. GZOKiS – co roku odbywa się kolejna edycja Festiwalu Kultury Powiatowej .Wiadomo 
było już w zeszłym roku na etapie robienia budżetu, natomiast nie mieliśmy jeszcze 100% 
pewności wówczas, gdzie ten festiwal będzie. Więc należało już wtedy w budżecie 
zabezpieczyć pieniądze, osobą finansującą Festiwal Kultury Powiatowej prawie w 100% jest 
Starostwo Powiatowe. Partnerami dla mnie do ustalania formy nie są dyrektorzy szkół, a 
przedstawiciele Burmistrzów poszczególnych gmin. Po przeprowadzeniu z nimi w styczniu 
rozmowy podjęliśmy decyzję, by poszczególne edycje konkursowe odbywały się w tych 
gminach, które mają ku temu odpowiednie warunki. Gdybyśmy mieli salę do 
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przeprowadzenia konkursu tanecznego robilibyśmy to u nas. U nas w Gminie są trzy edycje: 
konkurs przedszkolaka, konkurs fotograficzny i konkurs plastyczny.
Dzwoni P.Dyrektor, że Pan Bajda powiedział, że ja powiedziałam, że już nie ma wolnych 
kilometrów. Znowu kolejne przekłamanie, ale Pani Dyrektor robi to perfekcyjnie 
zadzwoniłam do P.Bajdy żeby  skonfrontować obydwie wypowiedzi, bo od kiedy istnieje 
przewoźnik Bajda i od kiedy są darmowe kilometry ich ewidencją zajmuje się szkoła, 
ponieważ ona jeździ a  ja czasami jak korzystam dzwonię do P.Szwczuk i pytam. Ponieważ 
już jest miesiąc maj P.Bajda do końca tylko czerwca ma u nas umowę na dowozy, bo potem 
ogłaszamy nowy przetarg w związku z czym nie miał już darmowych kilometrów, a ponadto 
zima była trochę gorsza i nie można było jeździć do Babic przez Dziećmarów bo drogi były 
nieprzejezdne i musiał jeździć na około, co poszło z darmowych kilometrów. Wyjazdy dzieci 
to nie jest tylko kwestia pieniędzy tylko  jakaś chorobliwa niechęć do GZOKiS-u. Otóż 
istnieje przy GZOKiS zespół muzyki dawnej . Przyszedł do mnie P.M.Czechowicz 
 pytaniem, czy zespół muzyki dawnej może wystartować w Opolu na konkursie pod egidą 
szkoły . Oczywiście się  zgodziłam, ale pod jednym warunkiem żebym ja nie ponosiła z tego 
tytułu kosztów, skoro jedzie reprezentować szkołę. P.Czechowicz stwierdził, że dobrze, że 
szkoły jedzie jeszcze zespół wokalny to zabierzemy się razem. Niestety dowiaduję się, że 
dzieci nie pojadą, bo nie ma darmowych kilometrów. Nie może działalność szkoły opierać się 
na darmowych kilometrach.

Radny M.Hończak – na Festiwal Kultury Powiatowej zaplanowana została dosyć duża kwota 
środków. Jeżeli Pani ujęła w budżecie takie zadanie, to jakieś pieniądze na przewóz powinny 
być zabezpieczone, jeżeli dzieci występują ze szkoły, bo ja tego nie rozumiem.

Dyr. GZOKiS – są to pieniądze na przewóz np. na galę i wiózł dzieci występujące na gali 
otwarcia i gali zamknięcia – jechał chór emerytów, dzieci, to jest pokrywane z funduszy 
Starostwa . Wszystkie szkoły delegujące dzieci na różne konkursy jeżdżą za swoje pieniądze, 
natomiast nie z budżetu festiwalu.

Radny M.Hończak – nie rozumiem, czy to jest festiwal piosenki szkolnej czy powiatowej 

Dyr. GZOKiS – to jest Festiwal Kultury Powiatowej w którym biorą udział szkoły i 
przedszkola.

Radny M.Hończak – przeznaczyliśmy 15 tys zł.w budżecie Gminy na realizację tego 
festiwalu i teraz dochodzi do takiej sytuacji, że ma za co dowieźć tych dzieci

Dyr. GZOKiS – te pieniądze nigdy  nie były zaplanowane na dowóz dzieci a jest to już IX 
edycja.

Radny M.Hończak – jak Pani planowała, to trzeba  było  zaplanować takie środki na dowóz

Dyr.GZOKiS – nigdy się takich środków nie planowało 

Radny M.Hończak – to na co jest te 15 tys zł., na co jest przewidziane

Dyr. GZOKiS – dostaniecie Państwo po festiwalu rozliczenie.

Burmistrz Gminy – mówimy tu o dwóch wyjazdach do Kietrza czyli o kwocie ok.150 zł . Nie 
róbmy z tego dramatu, bo takie pieniądze szkoła w budżecie mieć musi, jeśli nie ma to będzie 
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miała. Nie ma problemu, tak jak z wyjazdem do Opola zespołu muzyki dawanej . Ciągle 
operujemy budżetem gminy, to jest jeden worek, więc jeżeli te dzieci mają jechać do Opola, 
czy na Festiwal Kultury Powiatowej  pojechać, to nad czym my dyskutujemy to i tak budżet 
zapłaci czy przez budżet szkoły, GZOKiS-u. 

Radny M.Hończak – dlatego zadałem pytanie, bo było zaplanowane 15 tys zł.i myślałem, że 
nie będzie w ogóle tematu 

Radny C.Wanat – cała dyskusja skłania mnie do takiego wniosku, że jednak błędem było 
oddanie tego Festiwalu w różne miejsca . Nam się należał w kolejności i powinniśmy go 
organizować jak ten poprzedni. Być może nie mamy super warunków, ale mógł się odbyć na 
terenie naszej Gminy i nie byłoby tego problemu.

Przew. RM – ale jest kwestia tego typu, że na zakończenie poprzedniej edycji, już w czasie 
końcowego spotkania umówiono się na to, że skoro jest to Festiwal Kultury Powiatowej to 
należałoby go organizować na terenie całego Powiatu i dlatego może jest trudniej bo jest to po 
raz pierwszy. W przyszłości pewne rzeczy będzie można dopracować. Wszystko idzie z 
jednego budżetu, tylko trochę dobrej woli.

Dyr. Zespołu Szkół – odnośnie Festiwalu słyszałam od P.Czekańskiej, że jest nasza kolej na 
organizację Festiwalu , gdyby mi ktoś przekazał, że jest taki zamysł, to bym pieniądze 
zaplanowała, ale skoro wiedziałam, że będzie w Baborowie, to nie planowałam takich 
wydatków. Dlatego nie można mi powiedzieć, że nie zaplanowałam środków w budżecie 
szkoły,  a powinnam była, jest to pierwszy raz, do tej pory jak było w Baborowie to nie 
wiązało się z kosztami. Nie wiem dlaczego etap recytatorski nie może się odbyć w 
Baborowie.
Darmowe kilometry – umowę z P.Bajda , właścicielem autobusów podpisuje P.Czekańska 
w imieniu GZOKiS-u, więc dlaczego jest mowa o tym, że szkoła ma zarządzać kilometrami, 
skoro my w ogóle nie mamy z tym do czynienia. W zeszłym roku Pani Czekańska 
powiedziała „ w tym roku korzystamy pół na pół”, nie wiem kto rozpisuje, to dlaczego Pani 
mówiła na ostatniej Komisji, że z darmowych kilometrów, skoro tych kilometrów już nie 
było.
Ja tylko odpowiadam na zagadnienia,  jakie poruszyła P.Czekańska. Skoro o kłamstwie to 
odwdzięczam się tym samym. Zespół muzyki dawnej – kilka tygodni temu P.M.Czechowicz 
zwrócił się do mnie, że jest zespół, który pięknie gra . Jest to zespół nie szkolny tylko 
GZOKiS-u, który opłaca P.Czechowicza jako instruktora . P Czechowicz poprosił mnie, czy 
może podać ten zespół do rywalizacji w Opolu jako zespól szkolny . Zastanawiałam się kilka 
dni, ponieważ nie jest to do końca prawdą i miałam wątpliwości. Mowy o kosztach nie było. 
Sprawa kosztów wyszła od kilku dni . Przyszedł P.Czechowicz, ja w tym momencie byłam 
bardzo zajęta,bo wyjeżdżałam na spotkanie przedstawicielami szkół partnerskich 
i powiedziałam, że porozmawiamy o tym, na pewno muszą pojechać i powiedziałam zróbmy 
pół na pół – GZOKiS zapłaci połowę kosztów i Zespół Szkół. Uważam, że jest to uczciwe, bo 
zespół jedzie ze szkoły i GZOKiS-u. Taka jest prawda. Potem nagle dostaję telefon od 
P.Burmistrza, że ja nie chcę żeby jechali . Dlaczego tylko szkoła ma zapłacić, skoro i tak nie 
mamy tych pieniędzy za wiele.

Radny W.Hołownia – dogadajcie się, bo w tym momencie jest zrzucanie na siebie , kto ma 
zapłacić itd. Te dzieci powinny pojechać i trzeba wspólnie ustalić, bo na razie to się 
„obrzucacie błotem”. Za dużo gadamy, a nic się nie robi w tej kwestii. 
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Dyr. E.Kielska – ja zamówiłam już autobus.

Radny B.Kanas – nie wiedziałem ze taki sposób organizacji Festiwalu był pomysłem 
P.Czekańskiej . Być może słuszny. P.Dyr.GZOKiS przedstawiając nam na poprzedniej sesji 
taka formułę powiedziała wyraźnie, że nie będzie kosztów, są darmowe kilometry. 
P.Burmistrzu nie będzie 150 zł , bo to nie będzie jeden dzień , będzie ich kilka na kwotę 1000 
zł i więcej a tych pieniędzy nie ma. Zróbmy tak, aby się one tam znalazły. Uchwaliliśmy już 
zmiany, może Burmistrz ma jakiś pomysł.

Kierownik OPS – jeżeli wszyscy mają punkty sporne to OPS Wam zorganizuje i zapłaci 
transport i jakoś się w swoich kosztach zmieści.

Dyr. GZOKiS – dostaliście Państwo zaproszenie na galę otwarcia Festiwalu Kultury 
Powiatowej, czy ktoś z Was przyjechał, ile osób było .
W dniu dzisiejszym przeprowadziłam ankietę wśród nauczycieli, opiekunów na konkursie 
recytatorskim i sama nie byłam pewna, czy dobrze zrobiliśmy robiąc w ten sposób festiwal i 
na 35 wypowiedzi 33 są za nową formułą. Będę powtarzać te ankiety na wszystkich 
konkursach, bo jeden nie jest miarodajny. Dopiero po opracowaniu tych ankiet będę mogła 
rzetelnie powiedzieć, czy ma to szansę rozwoju w przyszłych latach , czy nie.

Burmistrz Gminy – niemal na każdej sesji powtarzam, że jesteśmy jedną gminą, w której 
dzieje się szkoła, GZOKiS , OPS w której my wydatki Budżetem Gminnym pokrywamy.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przew. RM zamknął Sesję.
Protokółowała:M.Woźniak
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