
Protokół nr XXXI/09
sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 16 listopada 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Baborowie

Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 14:00 otworzył sesję 
i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy  12 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

Wiceprzewodniczący RM – Jan Jasion – po analizie roboczej wśród radnych w sprawie 
uchwał dot. zmian w Komisji Rewizyjnej wnioskuję o  wycofanie pkt.4 c- odwołanie członka 
Komisji Rewizyjnej, 4 d- uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej i pkt 4 e- wyboru 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na tej sesji nie ma wszystkich członków Komisji 
Rewizyjnej, brakuje radnego G.Linczewskiego i uważam, że powinno się robić czegoś bez 
nas . Gdybyśmy nawet uzupełnili skład Komisji o jednego członka, to ten skład nie będzie 
pełny. Są uwagi radnych, aby ta komisja pracowała przez najbliższy rok lepiej i bez 
zastrzeżeń co do składu osobowego. Myślę, że tym tematem zajmiemy się na najbliższej sesji, 
a do tego czasu postaramy się sprawę uzgodnić wśród radnych. W punkcie wolne wnioski 
radni na pewno wypowiedzą się jakie mają plany, co do pracy w tej Komisji. Będą to 
wskazówki dla nas, co należy zrobić w najbliższej przyszłości.

Burmistrz Gminy – Eugeniusz Waga – uważam, że dopóki rezygnacja z funkcji 
Przewodniczącego Komisji i członka Komisji Rewizyjnej radnego Mieczysława Hończaka 
jest aktualna, bo nie została wycofana Rada Miejska ma obowiązek w możliwie najkrótszym 
czasie pismo radnego rozpatrzyć i zająć stanowisko w tej sprawie. Trudno odkładać tak 
ważną sprawę jak skład osobowy Komisji Rewizyjnej na następną sesję. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby pismo-rezygnację rozpatrzyć i stan Komisji uzupełnić. Jeżeli 
Wiceprzewodniczący ma inne propozycje, to zgodnie z zapisami w Statucie Gminy stosowny 
projekt uchwały na najbliższą sesję można złożyć. Wnoszę o realizację zaproponowanych pkt. 
dot. Komisji Rewizyjnej.

Radny Krystian Dolipski – dlaczego przed Sesją nie było posiedzeń Komisji, na których 
można byłoby zaopiniować stosowne projekty uchwał  

Sekretarz Gminy Wiesław Kozyra – sesja została zwołana m.in. dlatego, żeby podjąć uchwałę 
zamieszczoną w pkt. 4 g. Wiąże się do ze składaniem projektu, który gminy powinny złożyć 
do 18 listopada br. . Chodziło o zapewnienie sobie środków na 2011, 2012r. w celu 
rozbudowy systemu e-urzędu . Przy okazji wstawiono również punkty dot. Komisji 
Rewizyjnej zgodnie z wolą radnego, który złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego 
Komisji.

1



Radny Mieczysław Hończak – odnośnie uzupełnienia składu Komisji –przez trzy lata 
Komisja pracowała niemal w składzie 3-osobowym, a Komisja składa się z 5 osób. 
Rozumiem tych członków, jest kryzys i pracują tak, a nie inaczej. Pracodawcy nie zawsze 
wyrażają zgodę na udział, Komisja pracuje w różnych godzinach. Czasami trzeba się szybko 
zebrać i zająć stanowisko w jakiejś sprawie. Uważam za zasadną propozycję 
Wiceprzewodniczącego. Powinno się powołać taki skład, aby Komisja mogła pracować 
systematycznie i w całości, a nie jak do tej pory.

Burmistrz Gminy – do tej pory w ciągu trzech lat nie było zastrzeżeń do pracy Komisji 
Rewizyjnej. Jeżeli na posiedzeniu uczestniczy więcej niż połowa członków, to Komisja może 
obradować i podejmować decyzje. W związku z tym, jeżeli Komisja pracowała w składzie 3-
osobowym, to w niczym nie przeszkadza Komisji rozstrzygać spraw w sposób  merytoryczny. 
Na etapie uchwalania Budżetu Gminy nie wyobrażam sobie zachwiania pracy Komisji 
Rewizyjnej. 

Radny Bronisław Kanas – nie chciałbym na dzisiejszej sesji uzupełniać składu o jednego 
członka, a na następnej Sesji znów odwoływać i powoływać kolejnych członków. Co pomyślą 
sobie o nas ci, którzy nie znają tematu, jeżeli taka informacja dotrze do prasy itp. Jestem za 
wnioskiem Wiceprzewodniczącego RM . Zróbmy to raz, a porządnie. To prawda, że na prace 
Komisji Rewizyjnej nie było skarg, ale Przewodniczący M.Hończak od ok. półtora roku 
zgłaszał niepokojącą sytuację, że ta komisja nie może pracować, bo czasami nie może zebrać 
quorum. Zróbmy porządek raz, a dobrze i nie wracajmy do tematu.

Burmistrz Gminy – dlaczego z góry zakładamy, że Komisja w zmienionym składzie o jedną 
osobę będzie pracować źle i trzeba będzie na następnej sesji ją odwoływać.  Rada ze swego 
grona wybrała skład Komisji Rewizyjnej i skoro jeden z członków rezygnuje, to należy 
uzupełnić skład Komisji i na tym sprawę zakończyć. Jeżeli Państwo są innego zdania, to 
oczekuję wniosku uchwałodawczego złożonego zgodnie z procedurą.

Przew. RM – wpłynęło pismo, do niego został przygotowany porządek obrad, przygotowano 
uchwały i zasadnym jest procedowanie zgodnie z przygotowanym  porządkiem obrad.

Radny M.Hończak – nie sadziłem, że taka sytuacja wyniknie i taki problem, dlatego wycofuję 
swoją rezygnację, a co za tym idzie projektów uchwał  tym związanych.(pismo stanowi zał. nr 
4 do protokołu)

Przew. RM – w takim przypadku te projekty będą bezzasadne i P.Hończak w dalszym ciągu 
jest członkiem Komisji Rewizyjnej i pełni w niej funkcję Przewodniczącego.

Radny Waldemar Hołownia – przysłuchując się dyskusji stwierdziłem, że niektórzy 
zapomnieli o tym, że nikt spraw Komisji Rewizyjnej nie omawia na Komisji Oświaty, czy 
Komisji Budżetu i odwrotnie . Jest to wewnętrzna sprawa Komisji Rewizyjnej. P.Hończak 
złożył rezygnację i tok postępowania Burmistrza jest prawidłowy. Żaden z członków Komisji 
nie złożył takiej rezygnacji, więc należy rozumieć, że chcą pracować. Nagle ktoś mówi, że 
może by całą Komisję odwołać, dopóki nie ma rezygnacji pozostałych dwóch członków, 
którzy wcale  nie uczestniczą,  to niestety tak zostanie. Rozwiązaniem jest wycofanie 
rezygnacji, a dalej czy odwołać, czy nie to powinniśmy załatwić sami wewnątrz komisji.

 Przewodniczący poinformował o zdjęciu z porządku obrad pkt 4 c, 4 d, 4 e i poddał pod 
głosowanie porządek
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Rada Miejska przyjęła do realizacji w/w porządek ( za-12, przeciw-0, wstrzymujących -1)
W związku z powyższym porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
3. Sytuacja finansowa kraju  w informacji Posła Adama Krupy.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009r.
b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( działka w Suchej Psinie)
c ) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego 
w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego 
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie  Chorych im. Ks. Biskupa Józefa 
Nathana w Branicach 
d) przystąpienia do Projektu „Wykorzystanie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych szansą rozwoju Powiatu Prudnickiego oraz Gmin Powiatu 
Krapkowickiego i Głubczyckiego”

 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
miedzysesyjnym,  w tym ze złożonych oświadczeń majątkowych

       6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 
miedzysesyjnym, w tym ze złożonych oświadczeń majątkowych i realizacji uchwał 
Rady. 

7. Zapytania, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad 

Ad 2.
Rada Miejska w obecności 13 radnych- 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przecie” i 0 głosów 
„wstrzymujących” przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. 28 października 2009r.

Ad 3. 
P.Poseł Adam Krupa
Przewodniczący  Rady słusznie zauważył, że jeżeli mówimy o sytuacji finansowej państwa, 
to należało by się skupić na tych najważniejszych sprawach. Trochę się nieszczęśliwie złożyło 
tak, że ja tą informację o tym,  informację o sesji  otrzymałem dość późno,  byłem wtedy w 
domu, nie w Warszawie i nie zabrałem ze sobą  źródłowego materiału jakim jest projekt 
budżetu na rok 2010, bo ten projekt składa się z 4  książek  po 300 400 kartek,  stąd też jeżeli 
byłyby pytania szczegółowe,  to będzie mi  trudno odpowiedzieć. Generalnie można 
powiedzieć tak , że jeżeli chodzi o sytuację finansową, nie powinniśmy zbytnio narzekać, 
ponieważ na tle innych państw europejskich i światowych, to Polska przechodzi  kryzys 
bardzo łagodnie, jeżeli w ogóle można mówić o kryzysie. W Polsce na pewno to nie jest 
kryzys. Jest to może lekka recesja czy stagnacja, ale kryzysu jako takiego nie ma.  Mamy 
świadomość, chociaż nasze media akurat tego za mocno nie upubliczniają, bo w Polsce 
panuje taka moda mediach , że dobra informacja to zła informacja. Są chyba takie dwa kraje 
w Europie , gdzie będzie dodatni przyrost PKB. Obecnie eksperci spierają się czy będzie to 
1% czy 2% ale niezależnie od tego ile tych procent będzie, bo to definitywnie wyjdzie na 
koniec roku, to w porównaniu do spadku, jakie notują bardzo silne gospodarki, czy niemiecka 
czy francuska czy angielska których sięgają 4-5%, w skali roku, czy takiej sytuacji jakie mają 
kraje bałtyckie, Litwa Łotwa i Estonia, niedawno ogłaszana jako tygrysy gospodarki 
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europejskiej, to Polska przechodzi  kryzys w miarę spokojnie, co nie znaczy, że to co się stało 
w gospodarstwie światowym, nie odbija się na nas i nie jest uciążliwe dla społeczeństwa. 
Jeżeli weźmiemy  pod uwagę fakt, że mieliśmy przez ostatnie dwa lata, wzrost gospodarczy 
rzędu 5-6%, czy nawet w roku 2008 roku 4%, to spadek o osiągnięcie wyniku 
dwuprocentowego nikogo na pewno nie będzie satysfakcjonował. W tym wszystkim jest 
podstawowy problem który generalnie odbija się na sytuacji finansowej państwa. Faktem jest, 
że przy wzroście gospodarczym mniejszym niż 4%, zaczyna wzrastać bezrobocie, bo tylko 
wzrost powyżej 4% to bezrobocie likwiduje. Z kolei wzrost bezrobocia, bezpośrednio  odbija 
się na finansach publicznych. Dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć na samym początku, 
żebyśmy też nie popadali w takie z jednej strony optymistyczne wizje ale też i pesymistyczne 
wizje. Bo tak po prostu nie jest. Jeżeli chodzi o budżet tegoroczny, bo przecież wiemy o tym, 
że w połowie roku była nowela ustawy budżetowej, założony deficyt miał osiągnąć wartość 
27 miliardów złotych. W tej chwili prognozy są takie, bo był prognozowany  deficyt przy 
wzroście w granicach 1,5%. W tej chwili prognoza najbliższa jest taka, że ten deficyt będzie 
sięgał kwoty 22 miliardów złotych, czyli będzie niższy od zakładanego. Ale to wcale nie 
świadczy o tym, że należy się cieszyć. Deficyt  roku 2010 będzie jeszcze bardzie trudniejszy 
niż deficyt roku 2009.  Największym problemem Polski od wielu lat jest problem zadłużenia 
państwa. Te zadłużenie przekracza kwotę 300 miliardów złotych. O ile pamietam, w tej 
chwili jest to ok. 350 miliardów złotych. Przeliczając to, niezależnie od tego jaki kurs jest, to 
jest kwota sięgająca ok. 100 miliardów dolarów. Dzisiaj, aby ten dług obsłużyć, wydajemy 
ok. 30 miliardów złotych rocznie, na samoobsługę tego zadłużenia, czyli w każdym budżecie 
następnym to kolejna kwota 30 miliardów, która by rozwiązała wiele palących problemów 
tego państwa, musi zostać oddana większości zachodnich banków.  Te banki, wykupują nasze 
papiery dłużne i czerpią z tego określone korzyści. Chociaż  w tej sprawie, polska jest na tyle 
wiarygodnym partnerem, przynajmniej na razie, że nasze papiery dłużne, sprzedają się na 
rynkach światowych z oprocentowaniem w granicach 5% w skali roku. Gdy tymczasem 
papiery takich państw jak np. Litwa, Łotwa i Estonia ciężko się sprzedają. Oprocentowanie 
dwa razy większe. To świadczy o pewnym zaufaniu jednak tego rynku finansowego do 
naszego państwa. My sprzedajemy nasze zadłużenie. To jest największy problem. Nie udało 
się niestety w ostatnich latach, nawet gdy wzrost gospodarzy był w granicach 5-6% 
doprowadzić do zbilansowania wydatków publicznych. Trzeba przyznać, że Pani profesor 
Zyta Gilowska, ostatni minister finansów, mimo iż było zadłużenie w granicach 20 miliardów 
złotych, to jednak z budżetu z roku 2007, potrafiła wygenerować pieniądze na spłatę najwyżej 
oprocentowanej pożyczki, jaką polska miała zaciągniętą u państw zachodnich i spłacić w roku 
2007 ok. 5miliardów złotych tego zadłużenia. Był to krok bardzo pożądany, we właściwym 
kierunku. Niestety, ta sytuacja gospodarcza i te wpływy budżetowe które są, powodują, że w 
następnych latach tego nie udało się zrobić. Na 2010 rok jest zakładany deficyt budżetowy w 
granicach 50 miliardów złotych w budżecie, to się wiąże z bardzo wieloma sprawami. Nie 
tylko z naszymi problemami, ale trzeba też ponieść konsekwencje tych pewnych reform, które 
przyjęliśmy chociażby , z tytułu reformy ubezpieczeń społecznych. I o dziwo ta kwota, ta 
bardzo duża luka budżetowa znajduje uznanie we wszystkich częściach naszego parlamentu, 
łącznie z opozycją. Uznano, że lepiej jest w sytuacji kryzysowej wypuścić trochę pieniądza na 
rynek dla pobudzenia gospodarki tego pieniądza publicznego, niż zacisnąć pasa i dławić naszą 
gospodarkę. Jest to kompromisowe rozwiązanie ekonomiczne. Co nie zwalnia nas z tego 
poglądu, że za to wszystko nie nasze ale następne pokolenia będą musiały zapłacić. 
Generalnie przed państwem stoi reforma prowadząca  do tego, abyśmy w końcu wydawali 
tylko tyle na te publiczne zobowiązania, ile jesteśmy w stanie regenerować dochodów. Od 20 
lat to się nie udaje.  Budżet 2010 roku jest budżetem trudnym biorąc pod uwagę również 
deficyt.  Przede wszystkim ten budżet jest nakierowany na to, by skonsumować pieniądze 
unijne. Jeżeli  nie będziemy umieli zabezpieczyć wkładu własnego, to znaczna część tych 
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pieniędzy unijnych może odpłynąć. I tutaj nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli o te pieniądze 
unijne.  To by było tyle  wstępu. Ja mogę powiedzieć  więcej szczegółów na temat budżetu 
ministra rolnictwa, bo nad tym budżetem pracowaliśmy szczegółowo w komisji rolnictwa. 
Budżet oczywiście jest w obróbce. Poszczególne komisje, tak samo zresztą jak i w przypadku 
samorządu gminnego jak i powiatowego, pracuje nad częściami budżetu, ale według mojej 
opinii nie będzie jakichś  wielkich zmian, bo pole manewru jest bardzo małe. To mogą być 
zmiany w granicach kilkunastu milionów złotych w poszczególnych działach, czy w 
poszczególnych sektorach gospodarki. Odnośnie budżetu Ministra Rolnictwa.  można 
spokojnie powiedzieć, że  został najmniej okrojony ze wszystkich dziedzin, które obejmuje 
budżet państwa. Jedną z  trudnych spraw jakie ten budżet zawierał negatywnych, było nie 
dofinansowanie ośrodków doradztwa rolniczego. Ta różnica w budżetach ośrodków 
doradztwa rolniczego, żeby one się zbilansowały na poziomie ubiegłego roku, sięgała kwoty 
15 milionów złotych. Ale po posiedzeniu komisji, po konsultacjach z marszałkami, którzy od 
tego roku sprawują nadzór nad ODR problem będzie rozwiązany. Pozostałe wydatki Ministra 
Rolnictwa są na poziomie roku 2009. Ograniczenia są w  podległych ministrowi agencjach 
tzn. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych i 
Agencji Rynku Rolnego. Ograniczenia w porównaniu do roku obecnego dotyczą inwestycji, 
które były planowane w tych agencjach. Niestety ze względu na te oczywiste trudności 
budżetowe część tych inwestycji została po prostu skreślona. Na szczegółowe pytania 
postaram się odpowiedzieć na tyle na ile potrafię.
 
Pan R. Juszczyk -to co Pan powiedział, to wszystko wiemy, z telewizji, radia, itd. Chodzi mi 
o to, kto ponosi  odpowiedzialność za to wszystko, za taki stan jaki jest w kraju. Druga 
sprawa: co będziecie robić z bezrobociem, które jest duże i większe niż zawarte w 
statystykach. Mówi Pan, że takiego kryzysu jak w Polsce nie ma gdzie indziej. To nie jest 
taka prawda. Jeżeli byłoby w Polsce lepiej to ludzie przyjeżdżali by do Polski, a kilka 
milionów wyjeżdża za granicę, po prostu za chlebem. I drugie pytanie dotyczące Platformy 
Obywatelskiej. Jak żeście wygrali wybory, posiadaliście takie dwa hasła: zniesienie 
abonamentu radiowo-telewizyjnego i drugie: zniesienie podatku Belki. Do tej pory to 
obowiązuje. 

Pan A.Krupa -   na pierwszą część Pana wystąpienia jest mi trudno odpowiedzieć, bo Pan 
mówi o tym, że ja mówię mało konkretów, ale Pan również konkretnych pytań w tej sprawie 
nie zadał. Bo cóż ja mam Panu odpowiedzieć na pytanie: kto jest temu winny… Czemu jest 
winny? Tak samo, ja absolutnie nie powiedziałem, że w Polsce nie ma kryzysu. 
Powiedziałem, że kryzys w Polsce przebiega łagodniej w tej warstwie makroekonomicznej 
niż w innych krajach. Bo na to są dowody i cyfry z którymi trudno jest dyskutować. Bo jeżeli 
mówimy o tym, że gospodarka niemiecka w tym roku będzie miała 5% spadku PKB a Polska 
w najgorszym przypadku będzie miała plus 1% PKB, no to cyfry mówią same za siebie, że 
ten kryzys w Polsce przebiega łagodniej niż w Niemczech. Mam jednak świadomość, tego, że 
to trochę przypomina progresję skoczka wzwyż. Ten który skacze 2,40 mając nawet 10% 
spadku, to dalej skacze 2,16 o ile dobrze policzyłem. Natomiast ten który skakał 2 metry 
nawet jak ma 1% wzrostu to skacze 2,01. Na tym to polega. Siła gospodarki niemieckiej czy 
francuskiej czy angielskiej jest nieporównywalna do siły gospodarki polskiej. Kto za to 
odpowiada?. Drugie pytanie: Podatek Belki dotyczy dochodów giełdowych i lokat. 
Uważam, że akuratnie to, że Platforma się z tego wycofała na wniosek ministra Rostowskiego 
to nie jest coś strasznego. Bo w sytuacji kiedy jest kryzys gospodarczy, dlaczego mamy tym 
ludziom, którzy mają jakiejkolwiek lokaty, czyli teoretycznie są bogaci, darować jakąś część 
podatku, gdy tymczasem na skutek kryzysu  bezrobotni są bardziej pokrzywdzeni. Więc to się 
nie mieści w polityce liberalnej Platformy.  Ta polityka zakłada, to, że jeżeli tam już zarobiłeś 
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to nie powinniśmy wzorem Janosika tego odbierać. Ale powiedzmy sobie, ta sytuacja jest 
trochę nietypowa. I to drugie pytanie dotyczyły abonamentu. Jeżeli chodzi o abonament 
telewizyjny to udało się znieść abonament dla emerytów, ta sprawa jest podtrzymana. 
Przynajmniej połowicznie zostało to załatwione. Sprawa zniesienia abonamentu- to nie jest 
wina platformy, że poprzednie ekipy tak skonstruowały prawo, które dzisiaj jest bardzo 
ciężko przewalić, bo są różne w sejmie prawne przeszkody, że audyt ministra gospodarki, 
który jest teoretycznym właścicielem tych spółek, został utajniony i nie można go nawet 
opublikować. Takie są zapisy prawa. Stoimy przed dylematem. Albo zmienimy te media i 
będziemy mieli nad nimi pełną kontrolę jako państwo, albo likwidując abonament sprawimy, 
że ich w ogóle nie będzie. Główny problem rozbił się o ten miliard złotych, bo wszystko było 
domówione by dać telewizji publicznej i polskiemu radiu. I wielu ludzi powiedziało tak: I cóż 
to jest miliard złotych wobec 300 miliardów, które wydaje budżet na okrągło. Trzeba było 
dać, zabrać te media publiczne i robić tam porządek tak jak robił poprzednio PiS i SLD. 
Zachodzi pytanie,  czy moralne jest w sytuacji kiedy wszyscy mają zaciskać pasa, szczególnie 
ci biedni, gwarantować jednej spółce państwowej w miarę spokojne życie dając jej miliard 
złotych? Bo ktoś może się zapytać: Dlaczego miliard a nie półtora miliarda. A może dwa? Do 
tego miliarda nie ma żadnych wyliczeń. Wiemy tylko tyle, że telewizja publiczna zatrudnia 4 
tysiące ludzi a telewizje prywatne takie jak Polsat czy TVN zatrudnia tysiąc ludzi i te tysiąc 
ludzi jest w stanie załatwić program, a w telewizji publicznej potrzeba do tego 4 tysiące ludzi. 
I dopóki tutaj nie będzie jasności to ja też nie jestem za tym i obojętnie jak to będziemy 
nazywać, bo nazywają nas grabarzami telewizji publicznej i radia itd. Itd. Uważam, że dopóki 
nie będzie jasności w tych sprawach, nie będzie jawności kto i ile zarabia, jakie spółki przy 
telewizji i radiu się obmawiają, to Budżet Państwa nie ma prawa dać tam ani złotówki. 
Abonamentu nie udało się przeforsować w sejmie, bo na to nie było zgody za wyjątkiem 
likwidacji abonamentu dla emerytów, rencistów, bezrobotnych i inwalidów.

Radny F.Wierzbicki : jaki jest stan finansowy państwa w zadłużeniu do tzw. strefy buferowej 
której nie można przekroczyć, procentowo? 
Czy państwo ma jakie zabezpieczenie, chodzi mi o renty i emerytury, bo wiadomo, młodzi 
ludzie wyjeżdżają na zachód. Skąd te pieniądze trzeba wziąć żeby te renty i emerytury płacić. 
Państwo się starzeje, czy są jakieś zabezpieczenia w tej sprawie?

 Poseł A.Krupa-   300 miliardów złotych, w stosunku do gotówki krajowego brutto, to nie 
osiąga tej zalecanej przez instytucje finansowe tego procentu który o ile sobie przypominam, 
sięga 60%. Państwo może się zadłużyć, do wysokości 60% swojego tak jakby majątku który 
posiada. To jest Produkt Krajowy Brutto. To w Polsce jest rząd 25%. Czyli my teoretycznie 
przynajmniej możemy się jeszcze dalej zadłużyć. Ale na tym nie polega sprawa tylko na tym 
jaki jest udział procentowy, tylko jaki  gospodarka generuje dochód który kiedyś pozwoli na 
spłatę tego zadłużenia. I w jaki sposób my się zadłużamy. Czy my się zadłużamy po to żeby 
to przejeść czy po to by się np. modernizować i w jakimś tam dłuższym lub krótszym 
przedziale czasowym stworzyć sobie możliwości do tego by ten dług oddać. I u nas ta 
struktura jest nie najlepsza. Są takie kraje np. Włochy mające 100% zadłużenie, mają parę 
ostrzeżeń z instytucji finansowych, a mimo to ta gospodarka całkiem sensownie działa. Tu 
jest problem. Bo struktura naszego długu jest taka, że my wydajemy pieniądze m.in. na to o 
czym Pan powiedział, na to by z budżetu dotować świadczenia emerytalne. To jeżeli my 
zadłużamy się po to by wypłacić zasłużone emerytury dla ludzi, to po prostu te pieniądze 
przepadają i koniec, ludzie je wydadzą i nie ma. Gdybyśmy przeznaczyli te pieniądze na 
promowanie np. rozwoju przemysłu, to moglibyśmy liczyć, że to spowoduje kiedyś wzrost 
podatków, wzrost dochodu, z którego będziemy kiedyś to oddawać. W Polsce rocznie 
dofinansowujemy ZUS kwotą 54miliardów złotych w budżecie, tak było w poprzednim 
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budżecie i 14 miliardów KRUS. Jest to ponad jedna czwarta budżetu, która idzie na to, że 
państwo dokłada do ZUS-u i KRUSU. To są największe wydatki budżetowe. Stąd też, należy 
prowadzić politykę może czasami trudną, ale odpowiedzialną. Bo jeżeli będzie to trwało w 
nieskończoność, to w którymś momencie,  grozi nam niewydolność naszego systemu 
emerytalno-rentowego. Pierwsze kroki w tej sprawie zostały zrobione w tym roku i nie były 
to zbyt przyjemne pociągnięcia, ale zostały zrobione bo reforma systemu emerytalno-
rentownego została przeprowadzona. 

Radny M.Hończak-  ja jako człowiek, który głosował na Platformę i uwierzył w słowa 
premiera, niech każdy płaci za siebie, i akurat jesteśmy w temacie który mnie nurtuje i te 
grono ludzi tj. handlowcy, niewielkie małe firmy jednoosobowe, rodzinne, po prostu chodzi 
nam tutaj o ZUS,  boli nas coś takiego: przywileje, czyli wcześniejsze emerytury. Osoba ma 
emeryturę, teraz sobie dorobi. I tutaj właśnie sądzę, że mamy przykład emerytur górników, 
który ma 45 lat, jest 6-7 lat na emeryturze i ma 2000 zł netto. Czyli wiemy jak wygląda ta 
uprzywilejowana strefa. Jak długo będzie to trwało jeszcze? Czy po prostu rząd będzie miał 
na tyle odwagi, żeby coś z tym zrobić

Poseł A.Krupa-  część tego została zrobiona, w  nowej ustawie emerytalnej, ale pewnych 
rzeczy państwo nie można odkręcić, prawa nabyte są prawami nabytymi i państwo nie może 
tego nagle cofnąć, obojętnie która partia  przyjdzie do rządu, bo przegrałaby przed każdym 
sądem nie tylko za granicą, ale także i w kraju.  Od pewnego momentu są nowe zasady, które 
tak jakby nie pozwalają na takie łatwe szachowanie przywilejami. Ale to się stało dopiero od 
roku 2008 i to z olbrzymimi oporami społecznymi. Jest jeszcze jedno bardzo ważne 
zagadnienie, a mianowicie, marnotrawstwo ludzkich umiejętności. Dlatego, że stwarzanie 
pracownikowi możliwości pójścia na wcześniejszą emeryturę powoduje psychologiczne 
podejście, że wolę mieć mniej ale już to mam, szczególnie wtedy gdy sytuacja w kraju 
gospodarcza była nieciekawa i tak wielu ludzi szło na te emerytury, czy trzeba było czy nie, 
nawet jeżeli miał zagwarantowaną dalej pracę, to profilaktycznie poszedł sobie na tą 
emeryturę i dalej na następny dzień szukał pracy zazwyczaj nie w tym zawodzie, który 
wykonywał np. przez 15 czy 20 lat.  To dotyczy między innymi policjantów. Jeżeli policjant 
po 15 latach idzie na emeryturę, to jest nie tylko fakt finansowy, że go trzeba o wiele szybciej 
te świadczenia wypłacać, ale to jest także marnowanie jego umiejętności, bo on wieku 35-40 
lat ma najwięcej doświadczenia, kiedy już się wyszkoli bardzo dobrze, kiedy już pojmie na 
czym jego zawód polega, no to wtedy idzie na emeryturę. I potem jest konwojentem albo 
jeździ samochodem, albo jeszcze gdzie indziej. To jest ewidentne marnowanie ludzkich 
umiejętności. Jeszcze niedawno mieliśmy taką sytuację, że zawody biurokratyczne także 
miały te przywileje. Gdzie księgowa na policji mogła sobie pójść wcześniej na emeryturę, a 
praca księgowej na policji niczym się nie różni od pracy księgowej w urzędzie. To były te 
błędy, które były popełniane i my za te błędy dzisiaj płacimy

P. Radny Powiatu -  co z rentami strukturalnymi dla rolników naszych, bo to się tak ociąga w 
czasie i co dalej tam rząd zamierza ? 

Poseł Krupa - renty strukturalne wcześniejsze w rolnictwie były finansowane ze środków 
unijnych. I cała kwota tego została w poprzednim rozdana, skonsumowana. Nie z najlepszym 
efektem, bo renty strukturalne były pomyślane w taki sposób, żeby rolnicy, którzy 
przekroczyli  pewien wiek,  chyba 55lat,  oddawali gospodarstwa młodszym następcom, ale 
żeby to się nie odbywało kosztem kolejnego rozdrobnienia naszej wsi, bo ona jest i tak dość 
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rozdrobniona. Natomiast myśmy mieli takie patologiczne przypadki, że tak jak mówię, to był 
standard, że rolnik który ukończył 55 lat miał dwóch synów, miał 10 hektarów, przepisywał 
po 5 hektarów każdemu synowi. Skutek był taki, że zamiast jednego gospodarstwa mieliśmy 
2. Już przynajmniej na papierze, a na dokładkę ci dwaj młodzi ludzie występowali o środki 
dla młodych rolników po 40-50 tysięcy. To nie jest kierunek którym powinniśmy iść. Bo idea 
była taka, żeby te 10 h przejął następny rolnik, który też ma 10h i będzie jedno gospodarstwo, 
które ma 20 h.  Minister  Rolnictwa wystąpił  do komisji europejskiej, w sprawie przerzucenia 
części środków w ramach przejściowej polityki na reny strukturalne, ale odpowiedzi na to 
jeszcze Unia Komisji Europejskiej nie udzieliła. Także nie wiemy czy to będzie, czy nie 
będzie, trudno jest mi w tej chwili odpowiedzieć. Dopiero jak będzie jakaś konkretna decyzja 
to będę mógł odpowiedzieć.

Radny K.Dolipski -   co  w trakcie tych dwóch lat udało się  Panu uczynić dla naszego terenu, 
proszę wymienić te swoje sukcesy i czego panu się nie udało zrealizować, być może nie ma 
takich rzeczy. 

 Poseł A.Krupa -  to jest bardzo trudne pytanie. Co się udało, bo do sukcesów, przypinają się 
wszyscy a do porażek nikt nie chce się przyznać. Po za tym wie Pan, jeżeli ja bym powiedział 
tutaj na tej sali, że ja coś tam załatwiłem, to byłbym posądzany o działalność lobbingową, lub 
niezgodną z tym do czego posłowie są powołani. Bo posłowie mają załatwiać sprawy kraju, a 
nie sprawy czysto regionalne. Na pewno byłem bardzo zaangażowany w sprawie zbiornika 
raciborskiego, jego budowy  i remontu tamy zbiornika nyskiego. Uważam, że są to dwie 
rzeczy związane z ochroną przeciwpowodziową, które może bezpośrednio nie dotyczą 
Baborowa czy Głubczyc, ale dotyczą województwa opolskiego, województwa śląskiego i 
województwa górnośląskiego. Sprawa tamy nyskiej jest to problem bezpieczeństwa miasta 
Nysa.  Jestem gorącym zwolennikiem, tego  by w powiecie głubczyckim powstały dwie bio 
gazownie, żeby w ramach programu, który jest w ministerstwie rolnictwa,  udało się 
wybudować bio- gazownię na terenie Kietrza i na terenie Głubczyc. Bo przy Kombinacie 
Kietrzańskim i przy byłym Kombinacie Głubczyckim czyli przy Top Farms, w moim pojęciu 
są to najlepsze warunki w Polsce do tego by te biogazownie wybudować. Wystąpiliśmy 
wspólnie z marszałkiem do Pana Ministra Rolnictwa o to by przygotować taki program 
pilotażowy, bo jak to zwykle u nas bywa, założenia są bardzo słuszne, natomiast wiele bardzo 
dobrych pomysłów rozbija się o szczegóły. Cały problem  polega na tym, że czasami na 
początku mimo dobrych chęci, popełnia się jakiś błąd, który rozkłada cały program i u nas 
niestety tak się stało. Przy programie biogazowi, nie nakreślono, jej jasnych ram finansowania 
tego typu przedsięwzięć. Jak zwykle zamiast wziąć przykład chociażby, z państw ościennych 
takich jak Niemcy, Francja czy Anglia gdzie koszty inwestycji określano na podstawie 
sprzedawanej energii, która jest notowana, u nas wymyślono kilka programów, nie do końca 
jasno sprecyzowanych których mogą ci potencjalni beneficjenci uzyskiwać dofinansowanie i 
to odstrasza inwestorów. I dzisiaj cały nasz wysiłek polega na tym, by uporządkować bo jest 
to naprawdę w moim pojęciu wielka szansa dla naszej gospodarki i dla naszego rolnictwa. Bo 
jeżeli, jest planowana budowa 3000 biogazowni, i 1 biogazownia produkowała by energię i 
podtrzymywała proces produkcyjny, musiałoby by być zaangażowanych około 200 h upraw 
takich jak tam kiszonka, kukurydziana, czy temu podobne, to mielibyśmy wyłączonych 
600 000 h państwa spod produkcji, np. zbóż, których jest dzisiaj nadmiar na rynku, a ci którzy 
to produkowali mieli tej pracy coraz mniej zbyt na to. Stąd to jeszcze by wchodziła taka 
prosta sprawa jak to, że jeszcze mielibyśmy chociażby 5% czy 10 % energii elektrycznej 
produkowani z takich surowców naszych polskich. Bylibyśmy o 5 czy o 10% uniezależnieni 
od dostaw gazu obojętnie, czy to jest gaz rosyjski, czy norweski, czy bóg wie jaki bo to nie 
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jest nasze. I tu na tym się należy w moim przekonaniu mocno skupiać i to jest gra warta 
świeczki której poświęcam bardzo dużo czasu. Co do innych rzeczy to mówię to moglibyśmy 
w kuluarach porozmawiać co tam się udało a co nie udało. 

P. Radna Powiatu E. Kielska-   Pan Premier chciałby, by w każdej gminie było boisko czy 
kompleks boisk typu orlik. Jaka jest Pana opinia. Dlaczego tych boisk jest tak niewiele do tej 
pory. Dlaczego samorządy wolą dopłacać, a nie korzystać z tych bardzo preferencyjnych 
warunków

P. Poseł A.Krupa -  nie zgodziłbym się z tym twierdzeniem, że ich jest tak mało.Jest to jeden 
z najlepszych programów tego rządu, Orliki, Schetynówki, jestem co do tego święcie 
przekonany, że jest to naprawdę bardzo dobry pomysł. To jest program wieloletni. Zoatał 
ogłoszony w 2007r. i w 2008r rozpoczęła się realizacja. Gmina Głubczyce została 
wytypowana jako jedna z pierwszych  w woj. opolskim do tego programu  „Orlika” bo miała 
jakby wszystko przygotowane, a jednak nie udało się tego zrealizować.Bo się okazało, że 
oczywiście, program można napisać, mogą być pieniądze na to i były pieniądze w budżecie, 
ale takie sprawy jak wykonawstwo i te procedury przetargowe mogą rozłożyć najlepsze 
pomysły. Orlik był wyceniony, na kwotę ok. 1 mln 100 -200 tysięcy złotych. W roku 2008 
roku nie mieliśmy jeszcze tego kryzysu na rynku budownictwa. W naturalny sposób, ten 
program mógł ruszyć gdzieś tak w okolicach czerwca, bo zanim budżet został uchwalony, 
zanim te pieniądze zostały rozdysponowane, to około czerwca rozpoczęliśmy te 
przygotowania. Ruszyły przetargi, zaczęły się odwołania, mieliśmy miesiąc wrzesień, czy 
październik i nie można było już nic wybudować, bo szła zima. Na dokładkę, w Głubczycach, 
bo na tym przykładzie mogę to powiedzieć, zgłosił się jeden wykonawca, który zażyczył 
sobie 1,7 mln złotych za Orlika i na dodatek zażądał jeszcze by w umowie zawarta zapis,  że 
jeśli nie uda mu się do zimy tego wybudować, to my od niego żadnych tych kar umownych 
ściągać nie będziemy. Na to żaden samorząd zgodzić nie może, bo zgodnie z uchwałą 
budżetową, te środki które są,  nie są środki, które przechodzą z roku na rok. To co jest w 
budżecie na Orliki w roku 2008 musi być rozliczone w roku 2008. Jeżeli wykonawca 
skończył by to w roku 2009, czy nawet na początku, wystawił fakturę w roku 2009, no to nie 
ma na to pieniędzy, i „Orlik” w Głubczycach rozbił się o to, że nie było komu robić, po 
prostu. I tak było w bardzo wielu gminach. Jednak jak patrzymy na to, jaką ilość Orlików się 
oddaje, że ich się oddaje coraz więcej, w roku 2008 o ile ja sobie przypominam, było coś sto 
kilkadziesiąt Orlików wybudowanych. W tym roku, jak tu mi podpowiada Starosta, było ich 
700. Więc na następny rok jak podejrzewam będzie ich ok. 1200.  Wybudujemy Orliki, to jest 
świetna rzecz, tylko potem na tych Orlikach rzeczywiście trzeba, prowadzić prace z 
młodzieżą. Żeby nie było tak, że one gdzieś tam będą, zamknięte popołudniu na klucz albo 
samorządom zabraknie pieniędzy na  utrzymanie tych obiektów, żeby to funkcjonowało, bo to 
jest naprawdę, wspaniały, dobry pomysł, bo to dotyczy nie tylko młodzieży. Tam gdzie są 
boiska ze sztuczną nawierzchnią, to nawet starsi zbierają się, tworzą się drużyny. Tworzy się 
cała sieć powiązań. I taki był też zresztą zamysł, żeby to było na dużych osiedlach, żeby te 
dzieci na tych osiedlach dzisiaj, na tych kamiennych takich pustyniach gdzie nie ma już gdzie 
kopnąć tej piłki, żeby miały miejsce na których będą spędzać czas ze sportem. I ja jestem 
przekonany, że ten program Orlików się uda. Nawet jeżeli on by się tam ślizgnął, na następną 
kadencję nawet o 100 orlików, to i tak będzie ewidentny sukces. 

Radny L. Górski-  w dzisiejszej  „Rzeczpospolitej”  i w sygnałach dnia, również słuchałem na 
temat dwóch lat oceny pracy Platformy.  49% Polaków badanych, sondażu stworzonego przez 
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Rzeczpospolitą, nie chce by Platforma rządziła drugą kadencję,  66% Polaków zarzuca 
Platformie, że nie spełnia obietnic przedwyborczych, 63% Polaków stwierdza, że nie 
zapewnia Polakom równego dostępu do opieki zdrowotnej.  Polecam lekturę Panu Posłowi. 
„Polacy nie wierzą w Platformę” – pod takim tytułem jest ten artykuł. Uważam, że tego cudu 
co obiecywał Pan Premier Donald Tusk, nie będzie. Dzisiaj również krytycznie wypowiadał 
się przedstawiciel PIS-u, jak również posłanka Poseł Joanna Senyszyn, w „sygnałach dnia „

Przew.W Kacprzak-proszę o konkretne pytanie.

Radny L.Górski  Górski- chciałem zapytać Pana Posła kiedy będzie ten cud obiecywany przez 
Pana Premiera Donalda Tuska?

P. Poseł A.Krupa-  Znaczy wie Pan, co do cudów, gazety „Rzeczpospolita”, dla każdego kto 
trochę czyta różnych gazet, to wiadomo jakiej opcji jest ta gazeta, to też jest bardzo ciekawe, 
że u nas co niektóre media, miały być niezależne, opiniotwórcze, dają się sprowadzić, ja nie 
mówię, że to akuratnie, dlatego, że przeciwko Platformie, ale sprowadzić się do takiego 
jednego szyldu politycznego. To jest dla tych mediów, myślę, zabójcze. Bo w którymś, 
momencie ludzie przestają to czytać i jeżeli nie znajdą się hojni sponsorzy to będzie po 
mediach i będzie płacz i zgrzytanie zębów, że znowu ktoś tam coś wymyślił. Co do tych, wie 
Pan, tego sondażu, to ja uważam i proszę się cofnąć parę lat do tyłu, przeanalizować 
poszczególne kadencje które były do tej pory, poszczególnych rządów, wszystkich i 
prawicowych i lewicowych. Ja myślę, że żaden rząd na półmetku swoich rządów nie miał tak 
dobrego wyniku, bo Pan mówi, że 49% nie chce, żeby Platforma rządziła dalej. Przewrotnie 
można powiedzieć, że 51% albo nie ma w tym sensie zdania, albo chce żeby rządziła dalej. 
Także to jest, jak na półmetek kadencji, rewelacyjny moim zdaniem wynik. Jeżeli się do tego 
jednak przy tym weźmie, bo oczywiście, że to zawsze można zarzucać, że się usprawiedliwia, 
że się zwala winę na „czarnego luda”, ale też jeżeli ktoś, nie słucha jednej stacji telewizyjnej a 
baru i trochę wieści ze świata, to akuratnie mówię, w tych bardzo trudnych warunkach, w 
których przyszło Platformie rządzić, to taki wynik jest moim zdaniem bardzo dobry. Co do 
tych pozostałych, to też jest kwestia,  sformułowania pytania, bo pytanie czasami można tak 
sprytnie sformułować, że od razu się na to daje fajną odpowiedź. Gdyby, nasze szpitale 
przyjmowały za darmo, w każdym powiecie byli sami specjaliści, na najwyższym światowym 
poziomie, gdyby mieli sprzęt jak we wszystkich klinikach amerykańskich, to ja podejrzewam, 
że i tak 66% ludzi mówiło by, a może i jeszcze więcej, mówiłoby, że nasza służba zdrowia 
działa źle, bo takie jest przyzwyczajenie, a po za tym, wie Pan, no jak tam komuś cokolwiek 
zrobią nie tak w zakresie jego zdrowia, to on pamięta to pamiętam potem do końca życia, czy 
jest lepiej, czy jest gorzej itd. Jeżeli chodzi o te obietnice, to ja mogę powiedzieć tak, że ja na 
pewno nikomu jak startowałem do sejmu tutaj w powiecie głubczyckim, ja nikomu żadnego 
cudu nie obiecywałem. To co ja bardzo dobrze przeczytałem i bardzo dobrze słuchałem 
expose premiera Tuska, na początku kadencji, i on tam też o żadnych cudach nie opowiadał. 
Słowo cud zostało wykreowane przez media, przez paru posłów, którzy z uporem maniaka, 
powtarzają pewne rzeczy i był już kiedyś taki minister w pewnym kraju, nie będę mówił w 
jakim i kiedy, który taką metodę stosował. Metoda taka, że jakieś twierdzenie czy kłamstwo 
stokrotnie powtarzane w końcu zaczyna funkcjonować jako prawda. Także tutaj myślę, po 
prostu w sposób realny na to popatrzeć, co można, co jest realnie możliwe, na ile się to udało, 
na ile nie. Ja też nie jestem jakimś tam nawiedzonym facetem który twierdzi, że wszystko w 
trakcie tych dwóch lat zostało idealnie zrobione. Absolutnie nie. Nigdy czegoś takiego nie 
mówiłem. Natomiast, jeżeli się popatrzy na to wszystko, na te dwa lata, bardzo trudne, przez 
taki pryzmat, że trzeba na szali położyć złe rzeczy i dobre rzeczy to w moim przekonaniu te 
dobre rzeczy przeważają. I tyle. 
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Przewodniczący RM ogłosił przerwę.

Ad 4
a) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 

2009r.- projekt druk nr 233/09

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka omówiła proponowane zmiany.
Zmiany w formie opisowej ujęte są w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Przewodniczący RM zapytał radnych o pytania do w/w projektu

Radny K.Dolipski – jaki zakres obejmuje  modernizacja  oświetlenia na Osiedlu Akacjowym

Burmistrz Gminy – przejęliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnych 4 słupy oświetleniowe, 
które kiedyś oświetlały teren w okolicach dwóch dużych bloków na Osiedlu Akacjowym . Te 
słupy są już własnością Gminy. Na nich będzie powieszonych 6 lamp.

Wobec braku kolejnych pytań Przew. W.Kacprzak poddał pod głosowanie w/w projekt 
uchwały.

W wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 

0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXI-226/09 w sprawie wprowadzenia 
zmian do Budżetu Gminy Baborów na 2009r.- niniejsza uchwała stanowi zał. nr 5 do 
niniejszego protokołu.

Ad 4
b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- projekt druk nr 226/09 

Burmistrz Gminy – działka stanowi drogę, która kiedyś spełniała swoją funkcję . Dziś ta 
droga nie funkcjonuje i działka ta nie jest wykorzystana. Przylega ona do nieruchomości 
Państwa Kochany, którzy wystąpili z wnioskiem o jej zakup. Działka przylega również do 
innych działek,  dlatego będzie sprzedawana w drodze przetargowej.

Radny F.Wierzbicki – czy na temat sprzedaży tej działki odbyło się zebranie wiejskie

Sołtys Suchej Psiny – nie było, ale ta rodzina przynajmniej zrobiła porządek na tej działce. 
Dotychczas była zaniedbana, zarośnięta krzakami itd. Mieszkańcy wsi nie mają nic przeciwko 
sprzedaży tej działki.

Kierownik Ref .UM Irena Sapa potwierdziła, że rozmawiała z przedstawicielami Rady 
Sołeckiej i nie było sprzeciwu z ich strony. Droga występuje tylko na mapie, 
 w rzeczywistości jej nie ma od dawna i teren jest niewykorzystany.

Wobec braku kolejnych pytań Przew. W.Kacprzak poddał pod głosowanie w/w projekt 
uchwały.
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W wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw”

 i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXI-227/09 w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży - niniejsza uchwała stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
c) podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania  projektu uchwały Sejmiku Samorządowego 
w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego 
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie  Chorych im. Ks. Biskupa Józefa 
Nathana w Branicach – projekt druk nr 231/09

Przew. RM – przeprowadziłem rozmowę z przedstawicielką Departamentu Zdrowia przy UW 
w Opolu, która przesłała e-mailem schemat organizacyjny proponowanych zmian  i można się 
z nim zapoznać.

Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały i w obecności 13 
radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła 
uchwałę nr XXXI-228/09 w sprawie zaopiniowania  projektu uchwały Sejmiku 
Samorządowego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej  
Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie  Chorych im. Ks. 
Biskupa Józefa Nathana w Branicach - niniejsza uchwała stanowi zał. nr 7 do niniejszego 
protokołu.

Ad 4
d)podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu „Wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju  Gmin  Krapkowice i Głubczyckiego- 
projekt druk 232 A

Sekretarz Gminy – trzy tygodnie temu Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór 
wniosków na wykorzystanie technologii informatycznych wyjścia do ludzi z usługami z 
Programu Operacyjnego 2007-2013 . Jest to bardzo krótki okres na zrobienie projektu . Do 
Starostwa Prudnickiego zgłosiła się firma PROFIT z Warszawy i zaproponowała, aby Gminy 
z Powiatu Krapkowickiego , Głubczyckiego i Prudnickiego wspólnie stworzyły konsorcium i 
złożyło wspólny projekt do Zarządu Województwa Opolskiego. Byłem na tym spotkaniu i 
kilka gmin zgłosiło wstępnie akces do przystąpienia. W międzyczasie z tego samego 
Działania Zarząd Województwa za pośrednictwem WODIP-u  rozpoczął działania, aby wokół 
siebie zespolić wszystkich chętnych do pozyskania środków z tego funduszu poprzez 
realizację zadania e-szkoła. Być może to spowodowało, że niektóre Gminy i Starostwa 
zaczęły niechętnie podchodzić do tego mniejszego projektu. Na początku tej sesji otrzymałem 
informację, że lider projektu tj.Starostwo Powiatowe w Prudniku i Gmina Prudnik wycofuje 
się z projektu . W związku z tym została Gmina Baborów i Krapkowice, chociaż istnieje 
również taka możliwość, żeby ten projekt zrealizować samodzielnie. Nasza koncepcja 
przewidywała stworzenie m.in. takich modułów jak docelowy e- obieg dokumentów 
wdrażany w 2012r. i częściowo w 2011 r. jeżeli chodzi o jednostki organizacyjne Gminy. 
Założenie nasze jest takie żeby utworzyć obieg e-gmina. Dodatkowo planowalibyśmy 
stworzenie wewnętrznej sieci jednostek organizacyjnych w celu wymiany informacji 
pomiędzy jednostkami, połączenie internetowe i telefoniczne. Powinno to obniżyć koszty 
połączeń telefonicznych. Miałaby być realizowany moduł e-biblioteka , czyli możliwość 
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sprawdzenia w Internecie, czy są dane książki do wypożyczenia i przypominanie 
wypożyczającym o oddaniu książki w terminie. Dla e- oświaty może być problem, bo mamy 
wypożyczone laptopy dla klas I-III i one będą musiały być zwrócone, bo istnieje możliwość 
sfinansowania zakupu nowych. Chodzi o lata 2011-2012 . Ponadto rozbudowa serwisu 
w.w.w, bo wówczas działałby już jako cała gmina oraz e-turystyka , gdzie można byłoby 
pooglądać istniejące zabytki na terenie Gminy. Całe zadanie mogłoby być realizowane w 
latach 2011-2012. Chcemy do tego przystąpić, ponieważ środki unijne jakie mają być 
rozdysponowane do 2013 r. rozdysponowane będą teraz. Jeżeli w tej chwili przynajmniej nie 
spróbujemy pozyskać tych środków do  2013 r. bo za własne pieniądze w obecnej sytuacji 
finansowej jakiej jest gmina nie wymienimy komputerów , nie uzupełnimy sprzętu 
komputerowego, a więc nie będziemy mogli spełniać wymogów jakie ciążą na nas a będą 
ciążyły jeszcze większe w  związku z ustawą dot. ewidencji ludności. Nie będziemy mogli 
temu sprostać, jeżeli nie będziemy mieli nowoczesnych systemów informacyjnych. Jest 
również możliwe, że będziemy realizować ten projekt sami. Jeżeli uchwała zostanie podjęta 
to dobrze, ale nie wiem czy będzie zrealizowana, bo może być tak, że zostaniemy sami. 
Jednak, jeżeli nie  występujemy w jakimkolwiek partnerstwie, to w punktacji tracimy 25 pkt. 
Wstępnie firma zaproponowała za opracowanie projektu 5 tyś zł i to na początku odstraszyło 
co niektórych. Potem firma stwierdziła, że należy jej za to zapłacić kiedy Gmina dostanie 
dofinansowanie oraz 5 % kosztów kwalifikowanych za wdrażanie, ale również po otrzymaniu 
dofinansowania, czyli po uzyskaniu akceptacji projektu i podpisaniu umowy w innym 
przypadku Gmina nie wydatkuje żadnych pieniędzy.

Radny K.Dolipski – jaki jest całkowity koszt projektu i ile jest w tym udziału gminy.

Sekretarz Gminy – całkowitego kosztu projektu nie jesteśmy w stanie do końca podać. Gmina 
Baborów wyszacowała swoją część na łączną kwotę ok. 629 tys zł. z czego w 2010 r. niecałe 
30 tys zł. musielibyśmy przeznaczyć, gdyby nam się udało, bo musielibyśmy zapłacić firmie 
te 5 % od wartości naszej, 400 tys zł w 2011r. i 2012 – 184 tys zł przy czym finansowanie 
tych 15 % własnych środków i wtedy w 2011r. nie będzie występowała kwota  415 tys zł., 
ponieważ w tym samym roku nastąpi zwrot. 15 % po naszej stronie tj.to łączna kwota 90 tys 
zł. Za 90 tys zł możemy mieć coś za 600 tys zł. Gmina Krapkowice opracowuje jeszcze te 
kwoty, Prudnik miał ok.2 mln zł. Głownie chodzi o wymianę obecnego sprzętu, który w 2012 
roku będzie sprzętem 6-letnim. Jeżeli nie skorzystamy z tych pieniędzy, to ten sprzęt będzie 
6-letni ale nie pozyskamy pieniędzy.

Radny K.Dolipski –  podobny projekt przygotowuje szkoła w Pawłowiczkach . Tam też jest 
sposób dofinansowania, że jest 15 % wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez Gminę, 
a 75% wydatków są to środki pozyskane z UE. Z tym, że wstępna kwota na jaką opiewa 
projekt pn.”Opolska szkoła szkołą przyszłości” to 500 tyś zł. Udział własny o 75 tys zł. 
rozbity na dwa lata i jest 1% dodatkowo udziału jako środki niekwalifikowane, też w rozbiciu 
na dwa lata. Będzie to też realizowane przez WODiP i będzie przeprowadzone postępowanie 
przetargowe, w wyniku którego łączna kwota może być mniejsza. Czy nie można było się 
dogadać ze Starostwem Powiatowym i na tej bazie spróbować i dograć bazę danych dot. 
geodezji czy innych działów,  choćby w kontekście, gdzie mówi się, że pozwolenia na 
budowę mają wrócić do Gmin i trzeba było szukać tych z którymi można realizować projekt z 
poza powiatu.

Sekretarz Gminy – inicjatywa nie była o nas,  to nas szukano. Prudnik niejako  czynił 
poszukiwania. Program organizowany przez WODiP jest realizowany w całym województwie 
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i niektórzy się zniechęcili, że przez to nie otrzymają środków. W naszym przypadku jest 
nadzieja, że zostanie trochę środków i możemy się załapać.

Starosta Powiatu Józef Kozina – ja dzisiaj po raz pierwszy słyszę o tym programie i nie mogę 
się odnieść.

Radny C.Wanat – czy znany jest powód , dlaczego Prudnik wycofał się z tego projektu

Sekretarz Gminy – od kilku godzin jest mi wiadomo, że Prudnik się wycofał.

Radny F.Wierzbicki – czy to znaczy, że w budżecie  trzeba zabezpieczyć 600 tyś zł.

Sekretarz Gminy – na przyszły rok po stronie Gminy Baborów byłaby kwota 30 tys zł. Do 
budżetu wstawione  będą te kwoty, które Gmina faktycznie poniesie,  nie 600 tyś zł.

Wobec braku kolejnych pytań Przew. W.Kacprzak poddał pod głosowanie w/w projekt 
uchwały.

W wyniku głosowania 
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw”

 i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXXI-229/09 w sprawie przystąpienia do 
Projektu „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju 
Gmin  Krapkowice i Głubczyckiego-- niniejsza uchwała stanowi zał. nr 8 do niniejszego 
protokołu.

Ad 5.
Przewodniczący RM w ramach informacji z okresu międzysesyjnego poinformował:
- pełniłem w poniedziałki dyżury w UM
- reprezentowałem Gminę na zewnątrz uczestnicząc w odsłonięciu tablicy pamiątkowej w 
Sułkowie – gratuluję i dziękuję komitetowi organizacyjnemu, impreza była bardzo dobrze 
przygotowana i zyskała pełne uznanie uczestników
- na poprzednich sesjach przytoczono pismo Wojewody Opolskiego dot. złożonych 
oświadczeń przez Burmistrza Gminy i Przew. RM  oraz sprawozdanie odnośnie oświadczeń 
majątkowych radnych . Wpłynęła również informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego .
Wiceprzewodniczący RM przytoczył treść w/w informacji ( zał. nr 9 do protokołu)
- wpłynęło pismo Sejmiku Województwa Opolskiego dot. rezolucji w sprawie upamiętnienia 
ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 
Polskiej.( zał. nr 10 do protokołu)

Ad 6.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy z prac w okresie międzysesyjnym przekazano radnym w 
formie pisemnej stanowi ono zał. nr 9 do protokołu.

Radny F.Wierzbicki – proszę o szerszą informacje nt. pkt 2 i 6

Burmistrz Gminy – do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu wpłynął 
anonim, z podpisem „wielu mieszkańców Rakowa”. Informował on inspektora, że na 
składowisku ziemi i gruzu w Rakowie złożono asfalt pochodzący z remontu drogi 
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ul.Powstańców i ul. Moniuszki. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazał ten 
anonim do wyjaśnienia służbom Starosty Powiatowego . 2 listopada br. odbyła się kontrola . 
Wspólnie z pracownikami stosownego wydziału Starostwa byłem w Rakowie. Na poprzedniej 
sesji mówiłem, że o złożonym asfalcie wiem i zostanie on usunięty po zakończeniu budowy 
ul. Powstańców i ul. Moniuszki. Jednak komuś, kto chowa się za plecami mieszkańców 
Rakowa nie wystarczyło moje oświadczenie i taki anonim napisał. W momencie przyjazdu na 
kontrolę pracownicy  firmy M + ciężkim sprzętem i dużymi samochodami pracowali przy 
usuwaniu asfaltu. Może poproszę radnego z Rakowa, aby tym ”wielu mieszkańcom Rakowa” 
przekazał, że asfalt uprzątnięto i temat jest zakończony.
Żałuję, że ciągle jeszcze trafiają się ludzie, którzy alarmując w ważnych sprawach boją się 
podpisać swoim nazwiskiem.
13 listopada br. odbyło się zebranie w Tłustomostach . Zebranie było organizowane przeze 
mnie i Posła A.Krupę. Omawiane były te same tematy, które  P.Poseł poruszał na dzisiejszej 
sesji. Szkoda, że tylko 3 osoby niejako niepubliczne wzięły udział w tym zebraniu i że tak 
słabe jest zainteresowanie . Być może nie był to do końca trafiony termin.

Radny J.Jasion – proszę o rozwiniecie pkt 3

Burmistrz Gminy – złożyliśmy wniosek w konkursie na rozbudowę infrastruktury społecznej 
w Boguchwałowie . Zadanie polega na dobudowaniu do szatni sportowej części budynku, 
która będzie świetlica wiejska. Z powodu przedłużania się procedur w Urzędzie 
Marszałkowskim rozstrzygnięcie i podpisanie umowy nastąpiło 10 października br. 
W związku z tym nie zdąży się przeprowadzić do końca roku procedury przetargowej i 
procesu inwestycyjnego, dlatego też aneksowaliśmy wykonanie tej umowy i zadania na rok 
przyszły.

Ad 7.
Przew.RM – przed obradami otrzymaliście Państwo w formie pisemnej informacje nt. 
oddania w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Dąbrowszczaków 
25 /3 w Baborowie.

Burmistrz Gminy – powierzchnia mieszkania to 48 m2. . Znajduje się na I piętrze . Realizując 
uchwałę RM  dot. przydzielania lokali mieszkalnych wymagających remontu osobom, 
których dochody  przekraczają kryterium pozwalające na przydział mieszkania z 
komunalnych zasobów mieszkaniowych proponuje się mieszkanie do remontu P. 
Wojciechowi Michalewcz i P.Agnieszce Huk z deklaracją wykonania przez nich remontu. 
Deklarowana kwota dokonania remontu to 14,500 tys zł.  

Rada Miejska w obecności – 12 radnych – 12 głosami „za”, przy „0 głosów ”przeciw” i 0 
głosów „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała przydział mieszkania w/w.

Radny F.Wierzbicki – zwrócił się do mnie  P.Kraszewski mieszkaniec ul. Polnej 
w Baborowie w sprawie niedrożnego odcinka rowu (ok. 80 m) . Proponowałem, aby zwrócił 
się do UM, ale powiedział, że był i nie ma żadnej reakcji. Prosił, abym jako Przew. Komisji 
Rolnictwa zgłosił te sprawę na sesji. Użytkownik pola zaorał ten rów i tam  zatrzymuje się 
woda, a jadące samochody rozpryskują ją na budynki i przechodzące osoby. Woda z pól 
zamiast spływać do rowu wlewa się na jezdnię i stwarza niebezpieczeństwo.
Otrzymałem pismo-wniosek od p.Ryszarda Lechoszest w sprawie interwencji w sprawie 
przyznania mu mieszkania do remontu.
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Burmistrz Gminy – w sprawie rowu wypowie się P.Sekretarz, który był na wizji lokalnej w 
tym miejscu

Sekretarz Gminy – w sprawie  rowu na ul. Polnej byłem na miejscu osobiście z pracownikiem 
UM P.Krupą .  W tej sprawie do UM przyszedł radny B.Kanas z mieszkańcem tej ulicy 
P.Kraszewskiem.  Na miejscu stwierdziliśmy, że rów nie jest należycie wykoszony i 
właściciel pola za bardzo zaorał swoją działkę. Stwierdziliśmy, że w rowie płynie nie tylko 
deszczówka.  Mieszkańcy proponowali, aby ze środków M-G Spółki Wodnej sfinansować 
remont tego rowu.Coś z tym problemem zrobimy . Interwencja miała miejsce 9 dni temu. Nie 
zawsze da się to zrobić od ręki, wcześnie tego nikt nie zgłaszał.  Jest to znowu jedno z tych 
działań, że „ja sąsiadowi nie zwrócę uwagi tylko pójdę do Urzędu żeby coś z tym zrobił”. 
Rów na pewno pędzie zrobiony, ale teraz nie ma na to środków, jednocześnie mieszkańcy 
sami sobie ten rów zasypują i zamulają.

Burmistrz Gminy – sprawa P.Lechoszesta ciągle powraca .Tu Pan Lechoszest posunął się 
nieco za daleko określając mnie jako osobę złośliwą . Sprawę wszyscy znają. P.Lechoszest 
znajduje się na liście osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkania do remontu. 
Znajduje się na liście bliżej końca niż początku. Wielokrotnie już mówiłem, że jest kolejka i 
zgodnie z nią wnioski są realizowane. Rozumiem sytuację P.Lechoszesta, jednak nie jestem w 
stanie spełnić oczekiwań P.Lechoszesta w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech. Sytuacja 
rodzinna w jakiej P.Lechoszest się znalazł nie została zawiniona ani przez Burmistrza , ani 
żadnego z radnych. 

Przew. RM –  pism o takiej treści do biura Rady wpłynęło osiem.

Radna Powiatu E.Kielska – pytanie do P. Starosty- rozmawialiśmy nt. kompleksowej wycinki 
krzewów i drzewek na poboczach dróg. Proszę w obecności radnych powiedzieć, kiedy taka 
wycinka będzie przeprowadzona . Należałoby również przyciąć gałęzie drzew.

Starosta Powiatu J.Kozina – w Powiecie Głubczyckim za dużo wycinamy drzew, zalesienie 
procentowo mamy bardzo małe, powinno być 27% żeby można było mówić o prawidłowym 
eko-systemie. Nie odpowiem, kiedy będzie kompleksowa wycinka, choćby dlatego, że 
wycinaliśmy topole i teraz robimy nasadzenia, które będą robione prze dłuższy okres w 
zależności od warunków pogodowych. Na pewno nasadzenia chcemy jak najszybciej 
wykonać. W miedzyczasie wycinamy doraźnie gałęzie, które np. przeszkadzają na zakrętach. 
Kompleksowo będziemy chcieli zrobić drogę Bernacice – do skrzyżowania z Tłustomostami . 
Na początku roku planujemy zatrudnić większą liczbę osób interwencyjnych, które 
kompleksowo będą zajmowały się wycinką. Obecnie do tych celów mamy 3 osoby i trudno 
wymagać, aby one wszystko zrobiły.

Radny L.Górski – chciałem zgłosić wniosek do budżetu Powiatu o modernizację ul. 
Świerczewskiego. Mieszkańcy skarżą się na nierówności i dziury.
Mieszkańcy pytają, co się dzieje z wyciętym drzewem, gdzie ono idzie itd.

Starosta Powiatu – wniosek do przyszłorocznego budżetu trudno już wprowadzić, bo projekt 
budżetu jest opracowany i  złożony w RIO. 
Priorytetem na przyszły rok jest remont ul. Głubczyckiej wraz kanalizacją burzową i 
chodnikami. Trudno mi powiedzieć, czy ul. Świerczewskiego będzie w ramach remontu 
cząstkowego robiona . W projekcie budżetu mamy zaplanowane 600 tys zł. na remont 
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cząstkowy wraz z frezowaniem. Obecnie jesteśmy blisko finalizacji przekształcenia Szpitala 
Rejonowego w NZOZ. Zwracają się wierzyciele szpitala, są wyroki sądowe i nie możemy 
dopuścić do tego, aby powstał zator . Prawdopodobnie będziemy musieli kilka milionów 
złotych w budżecie znaleźć, żeby te zadłużenie szpitala spłacić. W większości przypadków 
jesteśmy przygotowani i w budżecie mamy zaplanowane środki , ale mogą  nie wystarczyć. 
Prowadzimy negocjacje z wierzycielami i być może te zaplanowane środki wystarczą i 
remonty cząstkowe będą wykonywane zgodnie z planem, chociaż okaże się to na wiosnę po 
przeglądzie zimowym. 
Odnośnie wyciętego drzewa – na ostatniej sesji powiatu też padły takie pytania. Rozumiem 
zainteresowanie, ale czasami czuję w pytaniach  podtekst korupcyjny. Drzewo zgodnie z 
uchwałą Rady jest mierzone i wyceniane zgodnie z uchwałą 55 zł.za m3 za topolę.   Co 
właścieciel  robi z tym drzewem, to praktycznie nas to już nie obchodzi. W ramach 
pozyskanych środków ze sprzedaży robione są  nasadzenia.

Radny W.Hołownia – na ul.Krakowskiej po opadach deszczu jest kałuża ok. 4-5 m2 . Jest na 
to pomysł mieszkańców zamieszkałych  przy ul. Krakowskiej, żeby wstawić podobnie jak na 
innych ulicach kratki ściekowe nie w ulicy, a  boczną kratkę w krawężniku . W odległości ok. 
2,5 m jest posesja i studzienka. W związku z tym  jest możliwość położenia rur , aby w tym 
miejscu woda mogła spływać.

Starosta Powiatu – proszę  Zakład Usług Komunalnych o wycenę, który na zlecenie wykona 
przace i problem będzie rozwiązany.

Prezes ZUK E.Kroczak – czy w budżecie Powiatu jest ujęty remont ul. Kościuszki w 
Baborowie . P Górski wspomniał o ul Świerczewskiego zapraszam mieszkańców tej ulicy na 
ul. Kościuszki 

P.Ryszard Juszczyk – Przew. Zarządu Osiedla „Południe” – Starosta obiecywał, że jesienią 
ruszą prace na ul. Powstańców, co mam przekazać mieszkańcom.
Mieszkaniec Osiedla Akacjowego prosił mnie o pytanie do Burmistrza nt. kanalizacji 
sanitarnej

Starosta Powiatu – ul. Kościuszki faktycznie jest w bardzo złym stanie. Również uważam, że 
ta ulica jest w dużo gorszym stanie niż ul. Świerczewskiego. Myślę, że jak remont cząstkowy 
będzie wykonywany, to ten fragment musi być zrobiony.
Odnośnie ul. Powstańców była mowa, że prace zaczną się jesienią, jeżeli będzie dodatkowy 
nabór w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg  wtedy złożymy wniosek na ul. 
Powstańców. Tego naboru Wojewoda nie zrobił, więc nie złożyliśmy wniosku i nie było na to 
środków na realizację tego zadania. W projekcie Budżetu Powiatu nie ma zaplanowanych 
środków na kompleksowy remont ul. Powstańców. Zarząd Powiatu za priorytet uznał 
dokończenie ul. Głubczyckiej, 

Burmistrz Gminy – odnośnie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Baborowa mamy 
złożony wniosek i czekamy na rozstrzygnięcie prawdopodobnie będzie w najbliższych 
tygodniach. Jeżeli wniosek przejdzie to prace ruszą i będą pokończone wszystkie odcinki ulic, 
gdzie kanalizacji nie ma.

P.Z.Kuśnierz – kiedy zaświecą lampy na Osiedlu Akacjowym 
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Burmistrz Gminy – byłem na Osiedlu Akacjowym z wykonawcą. Dziś została podjęta 
uchwała i jutro zostanie podpisana umowa z wykonawcą i myślę, że za dwa tygodnie lampy 
zaświecą.

Radna Powiatu E.Kielska – nie byłam na ostatniej sesji do końca, a P.Burmistrz pokazywał 
zdjęcia z terenu szkoły, które mały wykazać mój brak zainteresowania remontami w szkole. 
Uważam, że Burmistrz chciał tym ukryć brak nadzoru nad budową boisk przy szkole, z czego 
wyniknęły dwa zalania budynku szkolnego. Już ileś lat temu na tej sali przy sporządzaniu i 
omawianiu projektu budżetu na kolejne lata powiedziałam, że ja jako dyrektor Zespołu Szkół 
nie znająca się na prawie budowlanym, nie znająca się na remontach czy powinnam w 
budżecie szkoły zapewnić sobie pieniądze na to, by zatrudnić na umowę zlecenie jakiegoś 
budowlańca, który przyjdzie, obejrzy budynki szkolne i wyceni remonty i wtedy umieszczę to 
w budżecie  szkoły, czy będę mogła liczyć na to, że pracownik Urzędu, budowlaniec, a trochę 
ich mamy,  za darmo to zrobi, ponieważ są to  budynki gminne, i Gmina ma obowiązek 
zgodnie z ustawa o systemie oświaty dbać o budynki szkolne. Czy mogę liczyć na to, że 
każdej jesieni przyjdzie budowlaniec i spokojnie poogląda wszystkie budynki , teren wokół i 
powie, wyceni co powinnam umieścić w budżecie i tak zostało uzgodnione. Pewnie radni, 
którzy są kolejną kadencję pamiętają te burzliwe rozmowy. 
Od tej pory ja oczekiwałam i tak z resztą było. P.Nasieniak co roku przychodził, wskazywał i 
określał kwoty, co trzeba zrobić. To jakie remonty były wykonywane nie zależało od mnie, bo 
ja mogłam wycenić i umieścić tam wszystko. Gdyby tylko Gmina miała pieniądze, to można 
było złotą szkołę zrobić. Czy to jak wygląda budynek szkoły w Tłustomostach ma świadczyć 
o tym, a wygląda jak ruina, że p.Dyr. Niedźwiecki nic nie robił przez ileś tam lat, nie starał 
się?  Przecież wszyscy niejednokrotnie tutaj słyszeliśmy  jak P.Niedźwiecki  i P.Warunek 
mówili o potrzebach remontów. Czy to też oznacza, że Ci dyrektorzy również nic nie robili, 
nie planowali i nie zależało im na tych budynkach? Proszę nie ukrywać tego, że projekt tych 
boisk był niedostosowany do terenu szkoły, nikt nie mówił że był zły.  Cały spadek był w 
kierunku szkoły, tak jak jeden z radnych powiedział, że była zbudowana fosa wokół szkoły, 
gdzie woda miała się zbierać i się zebrała i wlała się do szkoły. Dopiero po moich 
interwencjach zbudowano odpływy. To nie było tak jak Pan Burmistrz mówił w radiu i gdzie 
indziej,  że to nie była dokończona praca. To była dokończona praca, bo była posiana trawa. 
Zmiana była dopiero po zalaniu i jak wszyscy pracownicy budowy mówili, że było to źle 
robione, ale robili tak jak im kazano.

Burmistrz Gminy – żałuję, że nie było Pani na sesji. Nie wiem w jaki sposób przekazano Pani 
dyrektor moje wystąpienie i moją prezentację slajdów. W trakcie prezentacji podkreślałem 
kilkakrotnie, że nie chodzi o szukanie winnych czegokolwiek, a chodzi o pokazanie radnym, 
którzy zainteresowani są całym majątkiem Gminy w tym również szkołą, że nie do końca jest 
tak, jak ówczesna P.Dyrektor przedstawiała.  Nikt nie neguje tego, że do piwnicy wlała się 
woda i nikt nie twierdził, że było to działanie celowe i dobre. Tylko ówczesny dyrektor szkoły 
zamiast zmobilizować sprzątaczki zmobilizował Radio Opole. Przyjechał P.redaktor z 
mikrofonem, a błoto stało nieposprzątane . Dopiero posłałem sprzątaczki i wysprzątały. Po 
pierwszej ulewie jakoś nikt nie spodziewał się, że kilka dni później nastąpi niemal oberwanie 
chmury i do piwnicy szkolnej może wlać się odrobina wody, bo nawet nie rozlała się po całej 
podłodze.  Natomiast mówienie, że pracujący pracownicy na budowie mówią, „że to jest źle, 
ale muszą robić, bo tak im każą”.  To inni, którzy są ponad pracownikiem fizycznym 
określają co jest dobre, a co złe. Co roku zgodnie z prawem budowlanym odbywa się 
coroczny przegląd budynków. Wykonuje to, nie pracownik UM tylko wynajęty człowiek 
z uprawnieniami budowlanymi i taki dokonuje oględzin budynków szkolnych . To co 
pokazywałem radnym, czyli  np.brak uszczelnienia rur spustowych nie wystąpiło kilka dni 
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temu ani 5 lat temu . Ktoś nasztukował  np.kawałkiem PCV rynnę przywiązując ja drutem . 
Nie roztrząsajmy, rzecz się wydarzyła, tylko ja nie czuję się do końca odpowiedzialny . 
Projekt i nadzór wykonywali inżynierowie z uprawnieniami. Potępianie  tego, że na terenie 
Gminy Baborów coś się robi, że po burmistrzu E.Wadze zostanie jakiś ślad pozytywny, to 
ocena należy do państwa. Można zrozumieć, że nie każdy to pochwala. Niektórzy z Państwa 
woleli by, Gmina zarastała chwastami, żeby można było krytykować, że nic się nie robi. 
Dopóki będę Burmistrzem takich sytuacji nie będzie.

Przew.RM.- podsumowując przykrym jest to, że musimy tych rzeczy wysłuchiwać. Proszę 
Państwa o poszanowanie się nawzajem.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RM zamknął obrady XXXI 
Sesji RM.

Protokólowała:M.Woźniak
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