
Protokół nr XXXII/09
sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 21 grudnia 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  14 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.

Burmistrz Gminy – zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 3 k- podjęcie 
uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Boguchwałów do programu „Odnowa wsi”

Radni 13 głosami „za” przyjęli w/w zmianę do porządku obrad.

W związku z powyższym porządek obrad przedstawiał się następująco:

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

a) budżetu Gminy Baborów na 2010r.
b) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009r.
c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny przy ul. Moniuszki 
    15/3 w Baborowie)
d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny przy ul. Głubczyckiej 
    3/4 w Baborowie)
e) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny przy ul. 
    Dąbrowszczaków 35/6 w Baborowie
f)  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
g) uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
    Alkoholowych na 2010r.
h) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami 
    pozarządowymi działającymi na jej terenie
i)  przyjęcia Strategii Oświaty w Gminie Baborów do roku 2013
j)  rozpatrzenia skargi Ryszarda Lechoszest na Kierownika Ośrodka Pomocy 
    Społecznej w Baborowie
k) przystąpienia sołectwa Boguchwałów do programu „Odnowa wsi”

 4.  Wyrażenie opinii nt. oddania w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się
 w  budynku przy ul.Rynek 1/7 w Baborowie 

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

       6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie 
miedzysesyjnym, 
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7. Zapytania, wolne wnioski
8. Zakończenie obrad 

Ad 2. 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 2 
głosach „wstrzymujących” przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. 16  listopada 2009r.

Ad 3.
a) podjecie uchwały w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2010r.

Burmistrz Gminy – każdy z radnych otrzymał projekt budżetu na 2010r. . Członkowie 
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego spotykali się dwukrotnie, aby pracować nad 
projektem budżetu. Jest to budżet trudny, ale w żadnym przypadku nie ryzykowny. Jest 
rozwojowy, bo zapisano w nim kilka bardzo istotnych zadań dla lokalnej społeczności. Daje 
on gwarancję pozyskania środków pozabudżetowych.
Teraz jest ten czas, kiedy wiele samorządów się zadłuża, żeby móc sięgnąć po pieniądze 
dotacyjne. Podobnie od kilku lat robi Gmina Baborów. Przy Waszym udziale udało się wiele 
z tych środków unijnych ściągnąć. Mam nadzieję, że będzie tak również w 2010r. Jeżeli 
któryś ze złożonych wniosków nie uzyska aprobaty instytucji wdrażających, wtedy jego 
realizacja zostanie przesunięta na przyszły okres, bądź z jego realizacji będziemy musieli 
zrezygnować. Mówiłem już wielokrotnie, że pieniądze z Unii Europejskiej w rozdaniu 2007-
2013 powoli się kończą. Nabory, do których wnioski zostały złożone, bądź będą złożone są 
ostatnimi. Jest to ostatnia szansa, żeby te pieniądze pozyskać. Zawsze deklarowałem, że po 
takie pieniądze będę sięgał, bo są one gminie potrzebne. Państwo przyjmując te zadania do 
realizacji w roku 2009 wyrażaliście swoje pozytywne opinie.
W trakcie dwóch spotkań Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego była wyczuwalna 
niechęć niektórych radnych do tego budżetu, natomiast mimo moich wielokrotnych próśb 
żaden wniosek merytoryczny nie został złożony za wyjątkiem dwóch wniosków radnego 
Wierzbickiego i radnego Ronczki, które dot. zdjęcia części wydatków na określonych 
zadaniach. Uważam, że naszym obowiązkiem dziś jest wyjść z tej sali z uchwalonym 
budżetem, dlatego, że nie uchwalenie tego budżetu wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Jeżeli 
budżet zostanie uchwalony przez RIO, nie wiemy jakie zadania przez audytorów RIO zostaną 
pozostawione w budżecie, a które zostaną wykreślone. Będzie się to równało rezygnacji 
Gminy z pieniędzy zewnętrznych, a na to nas nie stać. Apeluję do wszystkich radnych 
o zdrowy rozsądek, o głosowanie, które Gminie przyniesie dodatkowe pieniądze, 
społeczeństwu zadowolenie z wykonanych zadań. Nie ma nic gorszego jak nie robić nic. 
Mam nadzieję, że budżet ten dzisiaj zostanie uchwalony.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że opinia 
Komisji w sprawie przedłożonego projektu budżetu była negatywna . Jednocześnie w imieniu 
Komisji złożyła następujące wnioski :
- o wykreślenie z projektu budżetu w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego pkt.: 
zakup wykładziny do sali w Sułkowie na kwotę 1000zł., zakup krzeseł do sali 
w Tłustomostach -  2190 zł. oraz remont pieca z malowaniem świetlicy w Dzielowie – 2000 
zł.- złożony przez radnego F.Wierzbickiego
- o zdjęcie z kosztów organizacji Dożynek Gminnych kwoty 10 tys zł. i przeznaczenie tej  na 
wykonanie monitoringu w parku – zgłoszony przez radnego J.Ronczkę.
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Przewodniczący RM  przytoczył treść  Uchwały nr 471/09 z dnia 11 grudnia 2009r. Składu 
Orzekającego RIO  w Opolu o przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2010r. ( stanowi 
ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu) 

Wiceprzewodniczący RM przytoczył treść uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu  z 
dnia 11 grudnia 2009r. nr 472/2009 nt  możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 
(stanowi ona zał. nr 5 do protokołu)  oraz nr 473/2009 nt. opinii o prawidłowości prognozy 
kwoty długu ( stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego protokołu)

Radny L.Górski – proszę o ustosunkowanie się do słów : znowu zaciągnięty dług jako 
procent wydatków majątkowych 2,8 . Na pierwszej pozycji mamy Gminę Baborów – 140, 47 

Przew. RM – proszę o konkretne pytania dot. budżetu i zachowanie pewnego porządku.

Burmistrz Gminy – nie wiem skąd pochodzą te dane. Żeby się do nich odnieść musiałbym 
mięć dostęp do danych źródłowych.

Radny L.Górski – to jest tygodnik Wspólnota Samorządowa.

Burmistrz Gminy – na dzisiejszej sesji na pewno nie będę komentował rewelacji zawartych 
w broszurce, która ostatnio obiegła Baborów. Być może do jej części się odniosę, ale sesja 
RM jest zbyt poważnym gremium, aby nad czym takim jak owa broszura dyskutować.

Radny C.Wanat – Burmistrz rozpoczął swoje przemówienie jak zwykle ubierając wszystko 
w piękne słówka. Od razu rodzi się proste pytanie: inne gminy nie są zadłużone w taki sposób 
jak my . Głubczyce są zadłużone na 15 mln zł,  ale przy 77 mln dochodów . Należy pamiętać, 
że nabory będą od 2014r., obyśmy do tego momentu spłacili długi. Rodzi się pytanie, kto te 
długi będzie spłacał.  Sytuacja demograficzna pokazuje, że liczba mieszkańców spadnie ok. 8-
9 %. Wszystko można wziąć, ale spłacić będzie problem. Zabieranie głosu na komisjach 
uznałem za bezcelowe. Autorem budżetu jest Burmistrz, natomiast,  dokonywane w ostatnich 
latach korekty, zdjęcia drobnych inwestycji przy tamtych budżetach było jeszcze 
dopuszczalne. W tym przypadku ile moglibyśmy obniżyć – 5 tyś zł.? Gdyby nawet było to 
100 tyś zł. to dług 8 mln 500 zł czy 8 mln 600 nie robi wielkiej różnicy procentowej. 
Burmistrzowi chodziło, abyśmy zawsze takie drobne działania podjęli i ręka do góry. Przy 
takim zadłużeniu dla mnie jest to niemożliwe.
Te ulotki, które rozdawałem na komisjach, gdzie był wywiad z Prezydentem Raciborza i dane 
cyfrowe pochodzą z gazety samorządowej. Liczby nie kłamią. Znajdujemy się na 10 od góry 
miejscu Gmin najbardziej zadłużonych o wielkości do 10 tyś mieszkańców, tych gmin jest 
ponad 2 tysiące. Gdyby ten dług wynoszący np. 9 mln zł był wykorzystany np. na 
skanalizowanie całej gminy, to byłoby to do przyjęcia. Drogi transportu rolnego też są ważne, 
ale nie przesadzajmy z ich wykonaniem przy takim dużym zadłużeniu. Uważam, że tu 
Burmistrz ponosi odpowiedzialność za projekt budżetu, bo tworzy go, a radnych chce w to w 
jakiś sposób wmanewrować. Prócz tego budżet jest budżetem typowo wyborczym . 
Rozumiem środki na inwestycje, ale np. dwudniowe dożynki, jakieś Powitanie wiosny itp. Za 
pieniądze podatników robimy sobie kampanię wyborczą. Zwracam się do radnych, aby 
dobrze przemyśleli . Nie siedzę w domu, nie słucham jednej osoby, gdzieś byłem, coś się 
dowiedziałem i mogę coś porównać. Grupa radnych była u Przewodniczącego RG w 
Pietrowicach Wielkich. Gmina całkowicie do nas porównywalna wielkością, ilością 
mieszkańców i budżetem, a jakby całkiem inny świat, gdzie nie ma takiego zadłużenia, 
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a wszystko inne funkcjonuje. Ta Gmina też leży na obrzeżach dużego województwa , jest też 
daleko od centrum, a jednak całkowicie inaczej sobie radzi. Nie mogę i nie poprę tego 
budżetu.

Burmistrz Gminy – „Burmistrz ubiera wszystko w ładne słówka” – trudno, żebym używał 
słownictwa używanego w barach. Na takim gremium jak Rada  Miejska należy jasno i 
logicznie się wyrażać.
„Robi się kampanię wyborczą organizując dwudniowe dożynki, powitanie wiosny „ – na 
Komisji wielokrotnie prosiłem o wnioski . Nie zgłosił Pan wniosku o wykreślenie dożynek 
gminnych w Baborowie . Rok 2010 jest takim samym rokiem jak rok 2007 i 2008. 
Oczekiwania radnych opozycji są takie, żeby w roku 2010 nie robiło się nic. Żeby nie było 
inwestycji na terenie Gminy Baborów, remontów i wtedy będzie dużo ludzi 
niezadowolonych, skarżących się, co z pewnością zostanie wykorzystane przeciwko mnie. 
Każdy z radnych uczestniczących w Komisji Budżetu miał prawo i obowiązek zgłaszać 
wnioski, Komisja miała obowiązek te wnioski zaopiniować i dzisiaj przedstawić, a było ich 
tylko dwa. Rozumiem, że dożynki w Pańskim oczekiwaniu powinno się zrobić za 5 tys zł. 
Natomiast po dożynkach będą obśmiewane przez tychże radnych, że np. grała cygańska 
muzyka, a to zespół nie taki, bo nie z pierwszych miejsc estrady. Oczekiwania zawsze są 
duże, nie tylko radnych, ale również społeczności gminy. Dla przykładu przeczytam Państwu 
jaki był wniosek do budżetu podpisany przez radnego P.Bednarza i Wanata: remont drogi na 
starym osiedlu ok. 150 m.,  ustawienie lampy oświetleniowej ,  remont drogi transportu 
rolnego , zakup kontenerów na potrzeby klubu sportowego LZS Stal Tłustomosty- 2 
kontenery szatniowe i 1 sanitarny, koszt 1 takiego kontenera to ok.10 tys zł., rozpoczęcie prac 
związanych z kanalizacją sołectwa- koszt prac dokumentacyjnych to ok.100-150 tys zł., 
remont dróg transportu rolnego – koszt 1,5 mln zł., odnowienie tablic informacyjnych, 
doposażenie placu zabaw w Langowie. Tylko ten jeden wniosek i jak najbardziej słuszny 
obrazuje potrzeby jednego sołectwa, a mamy ich 11 zamyka się kwotą ok.4-4,5 mln zł.
Czy dlatego jest Pan przeciw budżetowi, bo prawie żaden z tych punktów nie został ujęty
w projekcie budżetu. Gdyby te zadania były wpisane w projekt budżetu czy również byłby 
Pan przeciw?
„Inny świat w Gminie Pietrowice Wielkie” – w Gminie Pietrowice Wielkie nie uczy się 
języka niemieckiego, dzieci uczą się języka mniejszości narodowej . Pan jako nauczyciel 
zdaje sobie sprawę, że Gmina w związku z tym otrzymuje subwencję oświatową o wiele 
wyższą niż my. Być może jest to kwestia 1 mln zł rocznie, czego u nas wprowadzić się nie 
dało i drążyć tematu  nie zamierzam. Oczywistym jest, że w Gminie Pietrowice znacząca 
ilość mieszkańców czynnych zawodowo pracuje na zachodzie Europy i bezrobocia 
fizycznego, faktycznego nie ma. Więc trudno porównywać Gminę Baborów z Gminą 
Pietrowice W. Są to być może wielkościowo porównywalne Gminy, jednak każda Gmina ma 
swój charakter, specyfikę i do tego powinno się odnosić.

Radny C.Wanat – jeżeli chodzi o j.niemiecki Pietrowice W. mogą sobie pozwolić , tam gro 
osób ma to pochodzenie. Dziwię się, że Pan wypowiada takie słowa, bo jeżeli zniemczać 
polskie dzieci, to ja jako historyk nie pozwoliłbym sobie na takie rzeczy . Dobrze, że taka 
rzecz u nas się nie stała. Sprzedać się za pieniądze

Przew. RM – proszę o merytoryczną dyskusję w temacie budżetu.

Burmistrz Gminy – ja nie powiedziałem, że chce wprowadzić język mniejszości do szkoły. 
Ten temat przeszedł do historii. 
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Radny C.Wanat – ale chciał Pan

Burmistrz Gminy – rozważałem taką możliwość. Z resztą na terenie Gminy Baborów ileś 
osób deklaruje pochodzenie niemieckie. Nie wiadomo jak wyglądałby dziś sytuacja . Nic nie 
stało na przeszkodzie prowadzić te działania równolegle. Trudno mówić o zniemczaniu 
dzieci, kiedy uczą się j.niemieckiego.

Radny C.Wanat – ale nie uczą j. niemieckiego jako ojczystego.

Radny M.Hończak – inwestycje będą i trzeba je robić, ale wydatki bieżące rosną i będą 
rosły, a na to Pan w ogóle nie zwrócił uwagi. Nie będę się skupiał na dożynkach, bo one nie 
mają znaczącego wpływu na budżet, ale ze względu na zasadność i zadłużenie nie powinno 
tego w ogóle być. Na początku, kiedy zostałem radnym słyszałem :”co to jest 5 tys zł w skali 
całego budżetu”, ale zaróbmy te pieniądze, ciężko się je zarabia. Z działalnością gospodarczą 
na naszym terenie jest nienajlepiej. Sami wiemy najlepiej jak wygląda nasza sytuacja. Ten 
budżet nie jest budżetem tej kadencji. Nakłada się on od dwóch kadencji. Pana polityka w 
mojej ocenie jest pro-socjalna. Ona jest dobra w pewnym sensie, ale jeżeli jest na to stać. Od 
2003r. nie było uregulowań związanych ze stawką czynszu w mieszkaniach komunalnych. 
Stawki te nie były podnoszone. Gospodarka odpadami też przynosiła straty. Chodzi o dopłatę 
do wysypiska śmieci. O gospodarce ściekowej wolimy zapomnieć, bo jest to problem 
długofalowy i drogi . Do wysypiska dopłaciliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych, a to generuje 
koszty. Burmistrz powiedział, że nie mamy gwiazd estrady , w Pietrowicach nie mają domu 
kultury, a mają takie gwiazdy, że nie wiedzą kogo zaprosić. Stać ich na to przez pracę. 
Stawka podatku od działalności gospodarczej tj. 19 zł /m2  i nie mają problemu z inwestorami. 
Nasi wyborcy słuchają o zadłużeniu, ale może nie zdają sobie sprawy, a może nie wiedzą co 
to 4, 5 mln zł. Jak trudno je pozyskać i zarobić. Problemem w naszej gminie jest to, że nie 
umiemy zwiększyć dochodów Gminy, a na tablicach w mieście i urzędzie wystawy są 
wspaniałe. Można też powiedzieć, że umiemy się chwalić . Bo jak się o Baborowie czyta to 
albo mamy Mikołajki, albo przecięcie wstęgi itd. Nie chodzi o to by gazetka „Nie” 
informowała mieszkańców, ale żeby od strony rządzącej było trochę obiektywizmu. Nie ma 
Pan wpływu,  że nie ma cukrowni, wytwórni, ale ma Pan wpływ, aby otwierać nowe 
działalności i starać się o ich pozyskiwanie.
Ja w swoim artykule napisałem, że tablic w Pietrowicach W. nie trzeba, a przedsiębiorców 
mają pomimo wysokiej stawki podatkowej od działalności gospodarczej. Tam ludzie się 
zgłaszają i otwierają nowe działalności. Mówił Pan, że nie podwyższył wynagrodzeń dla 
urzędników,  za wyjątkiem jednego działu, który mnie bardzo irytuje i nie zgadzam się z tym, 
chodzi o administrację publiczną. W tym budżecie jakoś o ten dział szczególnie  Pan dba i co 
roku jest tam wzrost wynagrodzeń. W Gminie Pietrowice W. jest urzędników 27 i chyba 
więcej zarabiają niż nasi. Jestem za tym, zgadzam się , tylko ci urzędnicy nie wiem dlaczego 
są tak wynagradzani. Czy mają lepsze wyniki w pracy, pracują dla tej Gminy, starają się. 
Moim zdaniem to jest chyba klucz, że w tym budżecie więcej wydajemy niż zarabiamy i taki 
jest problem. Problem nawet takich śmiesznych podatków jak za psa . Burmistrz w „Echu 
Baborowa” pochwalił się, że na jego wniosek, kiedy to myśmy postulowali, żeby można było 
ściągać opłatę za psa przez weterynarię, Pan umorzył,  czyli nie pozyskał Pan pieniędzy, 
dochodów za ten podatek. Można było. W Pietrowicach W. nie ma tego problemu,  jest 90% 
ściągalności i psy są oczipowane. Myśmy dając już temu spokój znieśliśmy te opłatę, chociaż 
w innych gminach pobierają ją sołtysi na wioskach, nie ma ulg. Zgodnie z tym, co Pan 
powiedział dla NTO, że „radny był świadomy” ja jestem świadomy i dojrzałem . Może 
głosowałem za obecnym budżetem, a teraz widzę, że przy spadku dochodów o 22% i trzeba 
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wziąć kredyt nie tylko na inwestycje, ale też na wyrównanie wydatków bieżących będę 
przeciwny temu budżetowi. 

Burmistrz Gminy – „wydatki bieżące rosną i pewnie będą rosły „- być może tak, bo wydatki 
bieżące, to również remonty. Jakoś tak jest, że żaden z radnych nie protestuje, gdy remontuje 
się jego działkę, wykonuje się nie inwestycje, a remonty, które różnią się tylko zapisem. Nie 
było protestów Radnego Hończaka, gdy ok.30 tys zł. wydaliśmy na remont dojazdu na 
podwórko ul. Świerczewskiego 1-1a, gdy wykonywaliśmy drobny, doraźny remont ul. 
Rzemieślników, bo to przez radnego było wnioskowane.
„Czynsze nie były podnoszone” – mówiłem o tym na komisji Budżetu, gdzie próbowaliście 
Państwo wymusić na mnie podwyżkę czynszu. Nie będziemy podnosić czynszu 
w mieszkaniach o tak niskim standardzie, jakimi na terenie Gminy dysponujemy tak długo, 
dopóki będzie to w mojej kompetencji. Tym mieszkaniom, które remontujemy na 
ul.Powstańców 75 zostanie prawdopodobnie ustalony wyższy czynsz . Być może rozważę 
zmianę czynszu w kilku mieszkaniach, które są w wyższym standardzie . Niemoralnym 
byłoby podnoszenie czynszu w mieszkaniach, gdzie okna są zrujnowane itd.
„Ściąganie opłat za psy przez weterynarię” – nie wiem na podstawie jakich przepisów, 
podejrzewam, że poza nimi . Próbowaliśmy kiedyś rozmawiać z P.Antonikiem tylko
 o udostępnieniu list i natknęliśmy się na opór, bo jak słusznie zauważył, że jak zacznie nam 
dawać te listy, to być może klienci przestaną szczepić, co jest bardzo dużym zagrożeniem.
Cukrownia –polem golfowym, Wytwórnia Pasz zamknięta – Burmistrz nie miał na to żadnego 
wpływu, natomiast czy do Baborowa przyjdzie inwestor – być może . Czy uda się go znaleźć 
– być może.

P.R.Juszczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla – zdaniem wielu ludzi bierze się 
komercyjne kredyty na funkcjonowanie bieżące Gminy i na spłatę poprzednich kredytów.
Nie można z budżetu robić mentlika, aby zwykły obywatel nie mógł się połapać o co w tym 
chodzi. Wybierano radnych po to, aby dobrze wydawali pieniądze zebrane z podatków. 
Pieniądze powinny wracać do mieszkańców w formie remontowanych dróg, chodników, dóbr 
kultury i bezpieczeństwa. Ostatnie kadencje, a szczególnie ostatnia kadencja nie służyły 
dobrze Gminie, bo została bardzo zadłużona. Brak inwestycji, które likwidowałyby 
bezrobocie, a jeszcze dodatkowo likwidacja zakładów pracy, co za tym idzie ogromne 
zubożenie społeczeństwa. Mamy nadzieję, że znajdzie się większość radnych, dla których 
dobro Gminy jest ważne i odejdzie od polityki bezsensownego zadłużania Gminy . Powinno 
być wstydem dla gospodarzy gminy branie kredytów komercyjnych na bieżące sprawy
 i  obarczanie przyszłych gospodarzy gminy tak potężnymi długami.

Radna Powiatu- E.Kielska – pytanie do Burmistrza- 1 stycznia 2010r. wchodzi nowa ustawa 
o finansach publicznych i jeden z przepisów mówi, że w projekcie budżetu nie można 
wykazać większych wydatków niż dochodów bieżących. W proponowanym przez Pana 
projekcie budżetu różnica wynosi ok.2 mln.200 tys zł. Jak Pan zamierza, gdyby miał Pan być 
kolejną kadencję zniwelować tę różnicę.
Pytanie do Starosty Powiatu – jakie jest planowane procentowe zadłużenie na przyszły rok
w projekcie budżetu Starostwa Powiatowego.

Przew. RM – zaczynamy odbiegać od pewnych rzeczy . Powyższe pytanie można składać do 
przyszłego kandydata na Burmistrza 

Burmistrz Gminy – jeżeli miałbym zostać burmistrzem na kolejną kadencję, to z całą 
pewnością sobie z tym poradzę.
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Starosta Powiatu Józef Kozina– planowane zadłużenie Powiatu to ok.30 %. Odnosząc się 
do poprzedniej wypowiedzi,  to nie są kredyty komercyjne . Część pieniędzy powraca z 
pieniędzy unijnych.
Nad tym wszystkim czuwa RIO, która daje oceny budżetów.

Wiceprzewodniczący RM J.Jasion – na pewno większość z Państwa wie, że to ja budżet na 
2010r. nazwałem niebezpiecznym. Wynika to z matematycznych cyfr, o których też mówią 
uchwały RIO, bo przy kwocie dopuszczalnego zadłużenia 60% całkowitych dochodów gminy 
jesteśmy przy granicy 58%. Wskaźnik spłaty kredytu w naszym przypadku wynosi 
w granicach 12%, przy dopuszczalnej granicy 15 %. Czy źle myślę uważając, że jest to 
budżet ryzykowny i niebezpieczny? Wykonaliśmy wspólnie w czasie tej kadencji zadania, 
które były spełnieniem potrzeb, ale przyszedł rok 2009, gdzie sytuacja i życie pokazuje co 
innego. Życie stawia warunki przed którymi należy się zmierzyć. Apelowałem, aby budżet 
był budżetem stabilności, a nie tylko budżetem roku 2010. Nowa ustawa o finansach 
publicznych wprowadza wiele zmian dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o 
wypowiedź P.Skarbnik w tym temacie. Wg mojej wiedzy wydatki bieżące musimy 
zrównoważyć tylko dochodami własnymi, na chwilę obecną sobie tego nie wyobrażam. 
Burmistrz powiedział, że sobie z tematem poradzi i należy mu wierzyć. RIO zaopiniowało 
projekt budżetu pozytywnie, bo trudno, żeby opinia była inna, bo dane zawarte w 
dokumentach mieszczą się w granicach dopuszczalnych przepisami. Uważam, że ustalanie 
maksymalnego, bezpiecznego zadłużenia od całkowitych dochodów Gminy jest błędem. 
Musimy wiedzieć, że kredyt musimy spłacać z dochodów własnych. Należałoby wziąć pod 
uwagę jeszcze jeden czynnik, a świadczy o stanie finansowym gminy tj. nadwyżkę 
operacyjną. Ona też decyduje o możliwościach finansowych gminy. Zadłużenie 60% dla 
jednych gmin może być bezpieczne i nic się nie dzieje, a dla innych 30% może być już 
zadłużeniem niebezpiecznym. Burmistrz powiedział, że strony radnych nie było wniosków do 
projektu budżetu. Można tak powiedzieć, że był to protest grupy radnych. Dlatego, że kiedy 
zostałem radnym na komisjach szukałem racjonalizacji w wydatkach bieżących, jak się 
okazuje już wtedy dobrze myślałem, bo te wydatki bieżące w myśl nowej ustawy o finansach 
publicznych będą istotną rzeczą. A faktem jest, że my wydatki bieżące od których nie 
możemy uciec i są ciągłe. Kilka dni temu byłem u Burmistrza, żeby może przed głosowaniem 
usiąść i wypracować budżet kompromisu, aby to wspólnie wypracować. Burmistrz owszem 
wyraził zgodę na zgłaszanie poprawek, ale oświadczył, że sam żadnych poprawek do budżetu 
wprowadzać nie będzie i dlatego tak zostało. Ja za projektem budżetu na 2010r. w tej formie 
nie będę głosował.

Burmistrz Gminy - odnoście wydatków bieżących – pamiętacie Państwo jak wiele złych 
emocji wzbudziło utworzenie Zespołu Szkół w Baborowie. Były protesty nauczycieli, były 
rzekome protesty rodziców, delegacje, spotkania nie do końca wynikające z tego, że miałoby 
zdarzyć się coś złego. Utworzyliśmy Zespół Szkół w którym zamiast 5 dyrektorów jest 3. 
Ile emocji wzbudziło stworzenie Gminnego Przedszkola z jednym dyrektorem, nie 5 
przedszkoli i 5 dyrektorów. Na Komisji padło pytanie jakie oszczędności to przyniosło. Nie 
przyniosło to oszczędności w kwotach bezwzględnych, bo są one nawet wyższe, ale 
gdybyśmy tych działań nie przeprowadzili, to wydatki w oświacie byłyby wyższe o kilkaset 
tysięcy złotych, a tam zostały na tym samym poziomie.
Odnośnie wizyty Wiceprzewodniczącego – powiedziałem wprost: „jeżeli radni zamierzają 
zgłaszać do projektu budżetu konkretne wnioski dot. konkretnych zadań i działań, to jestem 
gotów spotkać się. Natomiast jeśli mielibyśmy się po raz trzeci spotkać na Komisji Budżetu 
i przekonywać się nawzajem, że budżet jest zły, zadłużenie za wysokie, dochody za niskie, 
wydatki za duże itd.to  byłby stracony czas.
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Radny M.Hończak –  trzy lata temu nie do końca wiedzieliśmy jak to powinno wyglądać, 
teraz już wiemy .
P.Przewodniczący zabrakło Pana przewodnictwa, bo zwróciliśmy się do Pana na pierwszym 
spotkaniu jako radni z klubu P.Burmistrza, że chcemy reform, oszczędności i wprowadzania 
programu ratowania finansów gminy. Chcieliśmy, aby w tej gminie coś zaczęło się dziać ku 
lepszemu . Burmistrz mówił o reformie przedszkola, może tam coś się udało, ale to jeszcze za 
mało, bo na przedszkola wydajemy 1.200.000 zł, a przewidywane wpływy na przyszły rok to 
59 tys zł. Wiem, że jest to trudne, aby jeszcze zredukować koszty, ale możliwe. W Gminie 
Pietrowice W. wydatki są podobne na przedszkola, ale może ich na to stać. Ja i inni radni 
czuliśmy się osamotnieni w tym kierunku przemian. Chciałbym P.Przewodniczący, aby była 
ta możliwość współpracy

Przew. RM – odnosząc się do powyższej wypowiedzi - zgodnie z zapisami statutowi staram 
się przewodniczyć obradom tej Rady oraz pełnić mandat radnego jak każdy jeden z 15 
wybranych radnych. Działania tej Rady uważam za zasadne i to wyrażam w swoich 
głosowaniach. Już nie jednokrotnie powiedziałem, że nie jesteśmy Gminą Dobrzeń Wielki, 
Gogolin, Krapkowice, które dysponują przemysłem, kapitałem. Jesteśmy Gminą rolniczą. 
Pewne rzeczy nie są zależne od nas, jak to, że w tym roku są mniejsze wpływy do budżetu 
Gminy Baborów o milion. Są one z uwagi na niestabilną gospodarkę państwa w sferze 
rolniczej. Ale też nie możemy rolników zostawić samych sobie, gdzie będą brnęli w 
koleinach, żeby wydobyć plony, a w mieście będą chodzić po prostych drogach i chodnikach. 
Proszę nie oczekiwać ode mnie, że będę tylko głosował i popierał działania drobnych 
przedsiębiorców, działań w mieście, żeby poprawić wizerunek tego miasta itd. Ja też oczekuję 
i wypowiadam się w imieniu rolników, którzy też chcą  jeździć dobrymi drogami, bo sprzęt 
jakim obecnie dysponują jest bardzo drogi. To jest dorobek ich i  rodziców. 
Możemy polemizować w różnych kwestiach i używać swoich racji. Ja nie powiedziałem, że 
budżet jest idealny, on jest bardzo trudny, ale budżet, który można zrealizować, do którego 
mogą wrócić pieniądze pozyskane z dofinansowań UE i FOGR-u.
Każdy z nas w danym momencie będzie miał rację. P.Hończak podkreślał, że występuje w 
interesie drobnych przedsiębiorców, ja też występuję w interesie rolników i mieszkańców tej 
gminy. Wiem, że nie jest idealnie i zadłużenie będzie duże, tylko ci, którzy w pewnych 
momentach nie ryzykują tracą bardzo dużo. Chciałbym zaapelować, żebyśmy nie stracili na 
dzień dzisiejszy możliwości, które mamy, bo to nie są wyrzucone pieniądze, abyśmy zrobili 
sobie dwudniowe dożynki. Możemy to wyciąć. Nie róbmy dożynek, powitania lata, nie 
dofinanansowujmy sportu, nie róbmy nic, ponieważ tego nie musimy robić. Ale co 
odpowiemy tym, którzy nas zapytają, czy Gmina już umarła. Nie wiem, czy właściwym jest 
podjęcie teraz decyzji. Cały czas waham się, mam wątpliwości, szukam rozwiązań. 
Rozpatruję to przez pryzmat własnego budżetu domowego. Staram się podchodzić do tematu 
w sposób rozsądny i zrównoważony. Ja też mogłem w momencie, kiedy zamykano szkołę 
w Suchej Psinie powiedzieć, że jest to jedyna enklawa kultury we wsi i ja chcę ta szkołę mieć. 
Mogłem przywieźć rodziców i zrobić widowisko. Tylko w sposób rozsądny, wyważony 
i ekonomiczny podchodziłem do tematu, bo uważam, że Gminy nie stać na utrzymywanie  6-
osobowych czy 12-osobowych klas.  Nie kruszyłem kopii, jeżeli chodzi o przedszkole w 
Suchej Psinie, było za mało dzieci i rodzice opowiedzieli się w sposób rozsądny, nie na 
zasadzie politycznego kapitału. Jak potrafię, tak też reprezentuję Radę Miejską w Baborowie.

Przewodniczący ogłosił przerwę.

Po przerwie.
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Radny M.Hończak – źle Pan odebrał moje zapytanie . Chodziło mi o takie przywództwo, że 
gdy radny miał rację, to oczekiwał Pana wsparcia. Dawanie porównań typu Gogolin, mnie nie 
trzeba przekonywać. Słyszałem już od Burmistrza , że jeżeli chodzi o nowe zakłady pracy, to 
u nas nie ma dróg dojazdowych . Powstała w Kornicy Firma EKO-OKNA i tam też nie ma 
dróg dojazdowych, a zatrudnionych jest ponad 100 osób i to nie jest dla mnie argument.

Radny K.Dolipski – swoje zdanie na temat tego budżetu powiedziałem na komisji. Dla mnie 
to nie jest budżet rozwoju, to jest kompletne nieporozumienie. Jeżeli mówimy o budżecie 
rozwoju, to nie w takich proporcjach, gdzie wydatki inwestycyjne są na poziomie ok.8%. 
Z czego połowa środków to te, które mają być pozyskane. Budżet rozwojowy jest wtedy, gdy 
wydatki inwestycyjne są co najmniej dwucyfrowe. Dla mnie jest to bardzo niebezpieczny 
budżet. To, że opinia RIO jest pozytywna ,ona będzie ale jaka w przyszłym roku będzie nie 
wiadomo, bo jesteśmy już na granicy.
Zgadzam się z Przew. RM, że można tłumaczyć stronę dochodową obniżeniem ceny kwintala 
żyta, zawirowaniami w rolnictwie, ale nie można zapominać, że nie tylko rolnictwem ta 
gmina żyje i ta gmina zaczyna ewaluować, gdzie nie tylko powinno być rolnictwo . Proszę 
prześledzić ilość gospodarstw na przestrzeni ostatnich lat i jaka będzie tendencja w 
przyszłości. Już nie będzie takiej sytuacji, że będzie prowadzone gospodarstwo rolne, a po 
drodze ktoś jeszcze będzie gdzieś zatrudniony, bo albo ktoś będzie gospodarzem albo 
pracownikiem najemnym. Zgadzam się, że ta sytuacja z roku na rok się pogarsza 
w rolnictwie, tylko my się tym tłumaczyć nie możemy. Wiem, że to nie nasza wina, że rząd 
nie chce przeprowadzić reform dot. KRUS, a wiadomo jakie tam są wydawane kwoty z 
budżetu z naszych środków,  to jest 16 miliardów. To jest pochodna tego, co nas spotyka na 
dole.  Na to nie mamy wpływu,  ale mamy wpływ, aby zakręcać pewne kurki, jeśli chodzi o 
wydatki. Przywoływanie kroków podjętych w oświacie – oświata to worek bez dna , ale 
zdziwiłbym się, gdyby w jakiejkolwiek gminie nie zależało na oświacie, bo oświata to 
inwestycja w przyszłość, nasze dzieci . Problem tylko w tym, że w naszej Gminie te dzieci 
były, a niestety tendencja jest taka, że dzieci ubywa, bo nikt z młodych ludzi nie zostaje. 
Kształcą się w dużych ośrodkach i tam zostają. Problemy ważne dla tych ludzi są nie 
rozwiązywane. Spodziewam się jaka będzie riposta- „bo z ISPY nie skorzystaliśmy” – ileż 
tego można słuchać . Proszę Pana minęło 7 lat i proszę sobie przypomnieć realia tamtego 
okresu , i nie mówić ”nie bo nie” tylko „nie dlatego że”, a tam było modne mówienie „nie bo 
nie”, ale to już historia , bo zaraz będzie powrót do historii, a to już zdarta płyta.
Nie straszmy się wzajemnie, że jak nie uchwalimy budżetu, to nam RIO uchwali- nie tak od 
razu . Nie uchwalenie budżetu do końca roku niczym nie skutkuje, poza tym, że obowiązuje 
projekt budżetu jako prowizorium. Przepis mówi, że w uzasadnionych przypadkach  do końca 
stycznia można go uchwalić. Jeżeli nie, to wówczas RIO. Dlaczego Komisja odrzuciła i nie 
było wniosków – dla mnie jest jasnym wnioskiem to, że jeżeli ktoś czegoś nie akceptuje w 
całości, to go odrzuca, więc dla mnie wnioskiem jest, że muszę coś zmienić .Mówiło się o 
tym, że wydatki sztywne, bieżące, które narastały z roku na rok i dziś one się spotęgowały. 
Trzeba te pieniądze teraz wydać, ale czy wszystkie  „kurki” zostały przykręcone, w moim 
przekonaniu nie, natomiast skala wydatków, jaka jest planowana na inwestycje nie jest 
oszałamiająca przy skali zadłużenia . To wśród wielu radnych budzi niepokój, u mnie 
również. Z resztą nie po raz pierwszy, tylko po raz ostatni.
Nie jest obowiązkiem radnego podnoszenie rączki jak na komendę. Obowiązkiem radnego 
jest świadome podejmowanie decyzji i w interesie swoich wyborców.
Środki na pomoc społeczną  rosną. Społeczeństwo się starzeje, ubożeje i przybywa 
bezrobotnych. Dlatego trudno, żebym głosował za budżetem. Będę na pewno przeciw.
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Burmistrz Gminy – moje drzwi zawsze były otwarte odpowiadając radnemu Hończakowi i 
Jasionowi. Zawsze tłumaczyłem i często musiałem wyjaśniać jaka jest rola radnego . Że nie 
jest to okazja do upieczenia prywatnej pieczeni, wytargowania dla siebie czegokolwiek, bo 
jeżeli ja dla siebie nie wyrywam nic, to nie pozwoliłem i nie pozwolę nadal, bo takiej 
możliwości nie ma. Nie ma prywaty w tej gminie. Nie mówię o prywatnej inicjatywie, 
działalności gospodarczej, chodzi o rzeczy, które niektórzy próbowali upiec dla siebie.
„nie tylko rolnictwem Gmina  żyje”-  to prawda  i uważam, że przemiany idą w złą stronę 
„zdarta płyta pt. ISPA” – mleko się wylało, stracone szanse uciekły, ich już nie nadgonimy, 
tylko zawsze w wielkim zdziwieniem słucham tego, że Pan wielokrotnie za swoje 
niedociągnięcia, za to czego Pan nie zrobił obciąża odpowiedzialnością mnie. Na to się nigdy 
nie zgodzę i tę starą, wytartą płytę za każdym razem, gdy przyjdzie taka potrzeba, będę na 
gramofon zakładał.
Nie mogę się zgodzić, że nie uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym nie skutkuje 
niczym, otóż skutkuje. Jeżeli dziś budżet nie zostanie uchwalony, to jutro Skarbnik Gminy 
zwróci się do obsługującego nas Banku z wnioskiem o przelanie kolejnych transz kredytu.
Chciałbym przypomnieć, że z zaplanowanych na ten rok 4.300.000 zł. zaciągnęliśmy 
2.500.000zł. Będziemy musieli w trybie natychmiastowym zaciągnąć kolejne kilkadziesiąt 
tysięcy zł., żeby Gmina od stycznia mogła normalnie funkcjonować, bo w funkcjonowaniu 
Gminy nie może być przerwy. Nie możemy przestać płacić za zimowe utrzymanie, energię, 
nie możemy wstrzymać wypłat dla nauczycieli.  Jeżeli budżet zostanie uchwalony, to 
korzystając z upoważnień mogę posiłkować się kredytem obrotowym w Banku 
Spółdzielczym, ale mam nadzieję że dzisiaj uda się budżet uchwalić. Dyskutujemy już prawie 
dwie godziny i nie został zgłoszony żaden wniosek. Wiem, że w oczekiwaniu Państwa to ja 
powinienem zgłosić takie wnioski, a Państwo za jakiś czas będziecie mówić ”miało być, ale 
Burmistrz wykreślił”. Pewnych rzeczy jestem świadomy.

Radny B.Kanas – nie chciałbym wracać do przeszłości, historii i zaczynać mojego 
wystąpienia od słów ”a nie mówiłem”,  że 7 lat temu pętelka ekonomiczna zaciąga się, ale to 
nie jest ten czas, jeszcze podrygujemy.
Jestem pełen podziwu dla wszystkich tych, którzy dzisiaj zabrali głos spośród Rady Miejskiej. 
Szkoda, że nie ma Telewizji Głubczyckiej, Radia Opole, można byłoby się wiele uczyć od 
radnych z Baborowa. Od 1978r. jestem radnym i nigdy przedtem nie udało mi się pracować z 
ludźmi, którzy tak odpowiedzialnie, wnikliwie podchodzą do losów gminy. Rozumiem 
doskonale Burmistrza, bo to ja na pierwszym spotkaniu mówiłem, że jest to budżet zrobiony 
na „maksa”. Dzisiaj po wypowiedziach urzędników mogę powiedzieć, że jest to „plan na 
burmistrza szpan”, nie mówię tego złośliwie, Burmistrz nie mógł inaczej postąpić, musiał Pan 
to zrobić. Czekał Pan, że tutaj w tym gronie zaczniemy walczyć. Mam do Pana żal, bo dwa 
razy się zwracałem „ czy widzi Pan możliwość, żeby skorygować wydatki” i nie mam na 
myśli kanalizacji, inwestycji zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym na 2010r., bo na 
inne nie dostanie Pan pieniędzy. Ja byłem w RIO w Opolu w sprawie naszego budżetu na 
2010r. w imię odpowiedzialności za dzisiejsze głosowanie. Ja dzisiaj zagłosuję być może 
wbrew własnej woli, mojemu  rozsądkowi jako mieszkańca tej gminy, ale z 
odpowiedzialnością sprawowanego mandatu. Będzie to mój ostatni raz , więcej takiej okazji 
w Gminie Baborów mieć nie będę. Budżet zostanie dzisiaj uchwalony. Na koniec chciałbym 
zgłosić kilka wniosków do projektu budżetu, bo zauważyłem, że te które padły na Komisji 
Budżetu Pan optymistyczne zaakceptował, że są słuszne. Ciekawe czy moje wnioski będą 
również przyjęte w podobny sposób. 
Proszę P.Skarbnik o przedstawienie aktualnego stanu finansów Gminy Baborów , prosiłem o 
to rok temu, żeby na każdej sesji była informacja, ale nikt sobie tym głosy nie zawracał. Jakie 
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jest wykonanie budżetu za 11 miesięcy tego roku, to jest istotne do projektu na przyszły rok. 
A może Burmistrz ma jakiegoś „asa w rękawie, którym zaskoczy”.
Ja zagłosuję za tym budżetem w imię odpowiedzialności i przeprowadzonej rozmowy z 
pracownikami RIO.
Proszę o poparcie moich wniosków o obcięcie środków Pani, która tak często nas tutaj tępi 
podczas naszych wystąpień, która budżet zagwarantowała sobie na 100%. 
W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – na pozostałe wydatki związane z 
bieżącym funkcjonowaniem obiektów kulturalnych oraz zapłatę zobowiązań przewidziano 
środki w kwocie 24.280.00 zł- tu są ukryte pieniądze . Wnioskuje o skreślenie 50% tej kwoty.
- olimpiada zimowa – z 3.400zł.na 1500 zł.
- koszty organizacji dożynek gminnych – z 47.000 zł na 20.000 zł. Na dożynkach promujmy 
własną kulturę, która powoli zanika w naszej Gminie.
- organizacja Festynu Letniego , Powitanie lata- 15.700zł. proponuję całkowite wykreślenie.
- organizacja Mikołaja dla dzieci- 6.500 zł., wróćmy do starych, dobrych tradycji, kiedy 
robiliśmy to za dwa tysiące. Nie opłacajmy występów ludzi sprowadzanych skądś.
- zakup księgozbioru do wszystkich punktów bibliotecznych – 17.500 zł.- proponuję 
wykreślenie tej kwoty. Jeżeli ta instytucja zaoszczędzi na opale po wstawieniu nowych okien, 
to tę kwotę będzie mogła przeznaczyć na zakup księgozbioru. Dzisiaj w dobie internetu mało 
kto już korzysta .

Radna Powiatu- E.Kielska – zabieram głos jako radna i mieszkanka tej Gminy, której zależy 
na rozwoju Gminy, a widzę jak popada w biedę, smutek . Nasza Gmina jest bardzo smutna 
gminą. To już mówią nawet dzieci, że tu się nic nie dzieje. Mówią wszyscy, którzy 
przyjeżdżają po latach, że nic się nie dzieje i wygląda biednie, budynki zaniedbane, nic 
nowego tu nie widać. Nawet nasi partnerzy z Czech . Jeszcze rok temu dyrektor szkoły 
z Czech mówił, że nie widzi, aby coś było zrobione. Kosmetyka na ulicach to jest nic w 
porównaniu np. z Gminą Pietrowice. Nasze biedne miasto i smutna gmina potrzebuje 
radnych, którzy nie będą tutaj uprawiali swoich interesów, tylko będą myśleli o tych, którzy 
ich wybrali. Z pełną odpowiedzialnością nawet, gdy będą głosowali za interesem gminy, 
nawet, gdy to będzie sprzeczne z ich interesem osobistym. Tak powinno być i radny tak 
powinien robić. W ostatnim czasie rozmawiałam ze skarbnikami z trzech różnych gmin. 
Wszystkie te osoby powiedziały, że widomo było od pół roku, był projekt nowej ustawy o 
finansach, jakie będą przepisy wprowadzające i skarbnicy mówili, że już z wójtami, 
prezydentami siedzieli miesiącami i starali się dać radnym projekt czasu kryzysowego, a nie 
czasu wyborczego. Nasz projekt budżetu jest projektem w 100% wyborczym. Jeżeli 
Burmistrz za rok potrafiłby zbilansować wydatki bieżące z dochodami bieżącymi, to dlaczego 
teraz tego nie wykazuje. Jak ma Pan zamiar zrobić to za rok, zaoszczędzić na tych stałych 
wydatkach 2 mln 200 tys zł.. Jakie etaty Pan zlikwiduje, bo na papierze ksero raczej nie da się 
zaoszczędzić. Jestem przerażona tym wszystkim, co tutaj widzę i radni z wieloletnim stażem 
mówią, że będą głosowali za takim budżetem. Musi się coś w naszej gminie zmienić, bo dalej 
tak być nie może. Do końca stycznia można uchwalić budżet i jest to okazja, bo skoro za rok 
będzie można zbilansować wydatki bieżące z dochodami bieżącymi, to może w ciągu 
miesiąca też można pokazać, że da się go zbilansować. Nie jest tak jak było tu mówione, że 
było tylko dwa wnioski . Był też wniosek radnego Jasiona, aby Burmistrz przygotował 
projekt, w którym będzie nie więcej jak 40% zadłużenia, na który Pan zareagował bardzo 
emocjonalnie trzaskając, rzucając budżetem.
Apeluje do radnych, nie uprawiajcie swojego interesu, jesteście odpowiedzialnymi ludźmi . 
Jako mieszkanka, też tego od was żądam, bo ja głosowałam na niektórych z Państwa, żeby 
zająć się rozwojem tej gminy , bo jeżeli teraz 58% to ile może być za rok.
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Burmistrz Gminy – „projekt budżetu jest projektem wyborczym” - proszę porównać ilość 
zadań inwestycyjnych i remontowych wpisanych w roku 2006, 2007, 2008 i 2009 . Wcale rok 
2009 nie jest wyższy od poprzednich, są to kwoty podobne.
Wniosek radnego J.Jasiona o zbilansowanie budżetu do wysokości 40% zadłużenia został 
przez radnego J.Jasiona wycofany . Nie przypominam sobie, abym czymkolwiek trzaskał po 
stole, albo rzucał budżetem. Każdy, kto ma cień pojęcia nt. konstruowania budżetu i każdy z 
nas miał świadomość, że jest to wniosek nie merytoryczny i niemożliwy do zrealizowania. 
Taki wniosek można było próbować złożyć w sierpniu, czerwcu, kiedy przymierzaliśmy się 
do układania budżetu na rok przyszły. Nie wiem w jaki sposób dałoby się dopasować budżet 
do procentów.
Dziwi mnie tak płomienna wypowiedź nt. dbałości, staranności o gminny budżet, że to  Pani 
mówi. Kilka tygodni temu odbył się wyjazd do Anglii w ramach programu Comenius, gdzie 
w momencie jak podpisywałem wniosek jeszcze byłej P.Dyrektor Kielskiej miałem 
zapewnienie, że Gminy to nie będzie nic kosztować, wszystko będzie pokryte w ramach 
programu. Otóż 3 nauczycieli pilnowało7 dzieci jadących w autobusie przez 39 godzin bez 
przerwy, a potem przez 38 godzin bez przerwy i za to działanie Gmina zapłaciła ponad 7 tys 
zł. Licząc koszty pracodawcy, to będzie trochę więcej. Pani była jednym z tych nauczycieli, 
którzy na piśmie oświadczyli, że przez 38 godzin bez przerwy wspólnie z dwoma 
koleżankami pilnowałyście w autobusie 7 dzieci i kazałyście Panie sobie wypłacić . Pieniądze 
zostały wypłacone. Ja teraz czynię starania o odzyskanie ich do budżetu, bo wg mnie zostały 
wydatkowane niezgodnie z prawem .

Dyr. GZOKiS – B.Czekańska – ja również jestem mieszkańcem tej gminy i uważam, że 
mam prawo wypowiedzieć się nt. przyszłorocznego budżetu i pracy radnych. Słuchając 
dzisiaj radnych mam wrażenie, że wszyscy mieszkańcy Baborowa chodzą niezadowoleni, 
smutni i o wszystko mają pretensje. Nie wiem jak to się dzieje, ale ja rozmawiam z zupełnie 
inną grupą ludzi, którzy mówią zupełnie coś innego. Mówią, że nie może być nic gorszego 
jak za rządów P.Dolipskiego, więc to co się robi i tak jest super. P.Dolipski powiedział, że 
obowiązkiem radnego jest świadomy wybór decyzji – zgadzam się, ale widząc pracę radnych, 
którzy mając trzy opcje „za”, „przeciw” bądź „głos wstrzymujący” trzymają rękę w kieszeni. 
Nie dotyczy to wszystkich radnych. Ile razy nie głosowaliście Państwo w ogóle . Jak ja mam 
odpowiedzieć mieszkańcom, to za ci radni wtedy wzięli dietę, za rękę w kieszeni? Pytają 
mieszkańcy dlaczego tyle pieniędzy w ramach takiego kredytu wydajemy na piłkę nożną. 
Tłumaczę im jak potrafię, bo jestem świadoma tego, że młodzież musi się rozwijać również 
sportowo, ale ludziom trudno jest zrozumieć, kiedy idą po chodniku pełnym dziur, że 112 tys 
zł.idzie tylko na piłkę nożną. Pytają dlaczego zamykamy przedszkola i współczują 
Burmistrzowi, że musi podejmować takie ciężkie decyzje, a jednocześnie mówią dlaczego 
taki lub inny radny mówi inaczej, gdzie tu właściwie jest prawda. Wy macie zupełnie inny 
obraz społeczeństwa . „A nie mówiłem” grzmi P.Kanas – łatwiej mówić , trudniej robić. 
Mówić i prorokować może tylko ten, kto coś zrobił oprócz pracy w stowarzyszeniu. Jakie 
inicjatywy przejawiają radni, bo widzę siedząc na każdej komisji i sesji , bo muszę. Jako 
mieszkaniec ja tych inicjatyw nie widziałam. Słyszę tylko słowa krytyki, nieumiejętności 
burmistrza i wyśmiewania się z ludzi, którzy w strachu podnoszą rękę do góry i patrzą, czy 
nie skrytykuje ich radny Kanas. Na tym polega praca radnych przez 4 lata, a po tym czasie 
nagle się obudzić, że wszystko było źle. Jako mieszkaniec dobrze pamiętam ilu 
przyprowadzacie tu mieszkańców, którzy mają roszczenia i pretensje słuszne, ale zamiast tym 
ludziom wytłumaczyć, to mówicie „idź, my poprzemy itp.” Twierdzę, patrząc z perspektywy 
4 lat, że praca radnego jest pracą łatwą, lekką i przyjemną . Radny za nic nie odpowiada, 
krytykować może ile chce, a wszystko jest bezkarnie i jeszcze przy okazji mamy dietę. Tylko 
jak ja mam tłumaczyć to ludziom. Myślicie, że wszyscy tylko Wam wierzą, tylko z Wami 
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rozmawiają. Patrząc na frekwencję, to można powiedzieć, że zależy ona od ważności 
podejmowanych decyzji. Jak będzie jakaś uchwała niewygodna, to ja dzisiaj nie przychodzę, 
a później będę mówić, że ja za tym nie głosowałem. To oni, to nie ja.
Budżet, który przygotowałam jest zgodny z założeniami statutowymi mojej jednostki. Na 
dwóch spotkaniach Komisji Budżetu oczekiwałam merytorycznej dyskusji. Oczywiście, 
macie Państwo prawo się z tym nie zgadzać, tylko nie na zasadzie jak zaproponował P.Kanas. 
Usiądźmy i dyskutujmy na co jest np. te 6,5 tysiąca na Mikołaja.
U nas w szkole nie ma mowy, żeby nauczyciele za darmo z dziećmi przygotowali program. 
Problem jest z dowozem dzieci, płacą nauczyciela, bezpieczeństwem dzieci itd. Już to 
przerabiałam, od naszych własnych programów zaczynałam. Ale z drugiej strony nasze 
społeczeństwo mówi, że fajne te nasze dzieci, ale może by tak co innego postawić na tej 
scenie. Możemy w ogóle Mikołaja nie robić , ale jest jeszcze jedna rzecz czego Państwo nie 
potraficie . Nie potraficie podjąć odpowiedzialności za wspólnie podjęte decyzje. Przecież w 
tym roku może dożynek nie być, ale wychodząc z tej sali mówimy solidarnie wszyscy, że 
pieniędzy nie ma i dożynek nie będzie. A jest tak, że ledwo wyjdziecie, to będzie mówione, 
ze Czekańska nie robi dożynek, nie umie, nie chce jej się, po co ten GZOKiS i się zaczyna.
Księgozbiór – jest mi po prostu wstyd, że to mówi były nauczyciel nt. zakupu księgozbioru, 
ale jeżeli ktoś nie czyta to po co mu księgozbiór. Mówi Pan o informatyce i komputerze . Ile 
Pan przesiedział godzin przy komputerze, bo jeżeli tyle co przy książkach, to komputery też 
są niepotrzebne.
Jestem przygotowana do merytorycznej dyskusji nad budżetem GZOKiS, bo rzeczywiście jak 
nie mamy pieniędzy, to obcinajmy, ale nie na oko, tylko dyskutujcie ze mną na argumenty.

Radny B.Kanas – ta wypowiedź potwierdziła to co w swoim poprzednim wystąpieniu 
powiedziałem, a zakończenie bardzo obiecujące „tnijmy” tzn. że sporządzono wydatki na 
wyrost, żeby było co ciąć.

Radna E.Kielska – opłata dla nauczycieli za opiekę nad dziećmi została wykonana zgodnie 
ze stosownym rozporządzeniem  i każdy nauczyciel, który np. nauczyciel opiekun harcerzy 
gdy wyjeżdża na sobotę, niedzielę otrzymuje dokładnie taką samą kwotę za godzinę, jak 
otrzymały osoby, które wyjeżdżały w ramach opieki nad dziećmi do W.Brytanii. Jeżeli chodzi 
o oszczędności, to przez 10 lat kiedy byłam dyrektorem wykazałam radnym ile pieniędzy 
pozyskałam w ramach różnych projektów. Zależało mi na oszczędności. Wskazałam nawet 
na obsługę kadrową szkoły. W budżecie  na 2010 zostało zaplanowane ok.400 tys zł.. Jeżeli 
się pieniądze należały, to dlatego zostały wypłacone.
P.Dolipskiemu zrobiono ileś lat temu referendum, zarzucało mu się wtedy, że miał zadłużenie 
1,5 mln zł.  Pan był też jedną z tych osób, teraz mamy 5 mln zł.

Burmistrz Gminy – jak odbywało się referendum, to mnie nie było w kraju, co mam 
udokumentowane w paszporcie.
Nie wiem jaki przepis pozwala na to, by jakikolwiek pracownik pracował 38,5 godziny bez 
przerwy. Takiego przepisu nie ma, dlatego też uczynię wszystko, co można, chociaż wiem, że 
odzyskanie tych pieniędzy będzie niemożliwe, ale wypisanie takiej kwoty było niemoralne.

Przewodniczący RM ogłosił 10 min. przerwę.

Przewodniczący RM wznowił obrady.

Wiceprzewodniczący RM J.Jasion- chciałbym odnieść się do wniosku dot. obniżenia 
kredytu do 40%. Zgłaszałem taki wniosek w sytuacji, kiedy nie było konkretnych wniosków . 
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Zgłosiłem wniosek, aby tak zmniejszyć zadłużenie, aby wynosiło 40%. Nie chodzi o ten 
procent, chciałem pokazać, że należy zrobić wszystko, żebyśmy wspólnie wypracowali takie 
wnioski daleko idące, aby zadłużenie było mniejsze, nie 58%.W moim przekonaniu 40% to 
byłaby granica bezpieczna. Wniosek ten został przeze mnie wycofany, bo był źle 
sformułowany i do tego tematu już nie wróciliśmy.

Rany M.Hończak – radny B.Kanas zasugerował, aby nie przeznaczać środków na zakup 
księgozbioru, to chyba nieporozumienie, bo trzeba go odnawiać .
Jednak jeżeli ja słyszę na Komisji, że przeznacza się na kolorową prasę do bibliotek 2 tyś zł.to 
dla mnie jest to automatycznie do wykreślenia. 
Jako mieszkańca nurtuje mnie również to, że obecnie budynek GZOKiS jest oświetlony jak 
Hollywood, bo powinien być oświetlony do tej godziny, której pracuje tj. do 18:00, a potem 
niech będzie wyłączony, bo zadając Pani pytanie na jednej z Komisji : co Pani ma do 
zaoferowania w okresie zimowym, odpowiedziała Pani, że takie są możliwości jeżeli chodzi o 
zatrudnienie, że pracuje tylko do godz. 18:00. Chodzi o iluminację świetlną.

Dyr. GZOKiS – i powinna być włączona od 7 rano, chociaż jej nie widać do 18:00?

Radny M.Hończak – tak pracujcie i tak powinniście być oświetlani.

Skarbnik Gminy – odpowiadając na zadane pytania :
P.Hończak zadał pytanie dot. wydatków na administrację w dziale 750 – w tym dziale 
również została zastosowana zasada niepodwyższania wynagrodzeń,  tak samo jak w każdym 
innym, w którym planowane są wydatki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych. 
Jednak należy pamiętać o tym, że do wynagrodzeń ujmuje się również np. nagrody 
jubileuszowe. Jest to wydatek należny  pracownikowi i w każdej jednostce i dziale tam gdzie 
w 2010r. pracownicy nabywają prawo, ta nagroda została zaplanowana.
Pytanie P.J.Jasiona dot.  równoważenia dochodów i wydatków w 2010r. – od stycznia 
zmienia się ustawa o finansach publicznych, która obliguje nas do takiego równoważenia 
wydatków bieżących, aby nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o ewentualną 
nadwyżkę. Nadwyżka operacyjna jest to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a 
wydatkami bieżącymi. Żadnych większych szacunków w tym zakresie się nie robi. Były to do 
tej pory dane statystyczne. W 2007r. nadwyżka operacyjna była deficytem operacyjnym i 
wynosiła 354 tys zł., natomiast już w 2008r. jest to nadwyżka w wysokości 401 tys zł.
Pytanie radnego B.Kanasa  o wykonanie budżetu za 11 miesięcy . Wykonanie dochodów jest 
na poziomie 16.654 .370zł.na plan 18.396.317 zł. Przygotowując projekt budżetu nie sposób 
się odnieść do wykonania rzeczywistego. Zawsze odnoszono się do wykonania na koniec 
września.
Radny B.Kanas złożył wniosek o zdjęcie z projektu budżetu kwoty przeznaczonej na 
pozostałe wydatki 24.280.00. Nie doczytał pan do końca . Są to środki przeznaczone na 
bieżące funkcjonowanie obiektów kulturalnych oraz zapłatę zobowiązań . Są to usługi 
komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, wydatki kancelaryjne, szkolenia, delegacje. To nie 
są ukryte pieniądze. Są to rzeczywiste i konkretne wydatki.
Odpowiadając P.E.Kielskiej – projekt ustawy o finansach publicznych był już znany nawet 
rok temu . Jednak ustawa weszła w życie 27 sierpnia 2009r.. Sugerowanie, że w innych 
gminach poświęcono dużo czasu pracom nad projektem budżetu jest nieuzasadnione, bo nie 
wie Pani ile czasu myśmy poświęcili . Również siedzieliśmy wiele godzin i nie tylko z 
Burmistrzem, ale również z dyrektorami jednostek organizacyjnych. Myśmy również solidnie 
i rzetelnie przygotowywali się do tego budżetu, a przenoszenie wzorców z innych gmin nie do 
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końca jest miarodajne. Nawet, jak inne gminy są podobne do nas pod względem ludności, czy 
budżetu . Każda gmina ma swoją specyfikę i nie do końca można przełożyć na naszą gminę.

Radna Powiatu E.Kielska – ja nie powiedziałam, że nic nie robiliście przy tym budżecie. 
Chodziło mi o to, że w tych jednostkach, których byłam, starano się tak ułożyć budżet, aby 
już zrównoważyć dochody z wydatkami zgodnie z nową ustawą o finansach. U nas tego nie 
zrobiono.
W § 13 projektu budżetu – nie zauważyłam przy poprzednich uchwałach budżetowych, żeby 
był taki punkt o treści „upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do: i w 
pkt 4 dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami 
w ramach tego samego działu i dodana jest treść :”obejmujących  zmianę kwot 
zaplanowanych na wynagrodzenia”.

Skarbnik Gminy – dodanie w/w treści jest  związane ze zmianą ustawy o finansach 
publicznych. W poprzedniej uchwale nie było w ogóle takiego upoważnienia i Rada w 
uchwale upoważniała Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących bez 
dookreślenia. Od stycznia obowiązuje zapis ustawowy, który upoważnia Burmistrza jako 
Organu Wykonawczego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących 
z wyłączeniem wynagrodzeń. Jest jednocześnie upoważnienie do tego, aby zrobiła to rada, 
dlatego to upoważnienie zostało wpisane tutaj. Zawsze takie upoważnienie było i zawsze 
Burmistrz z niego korzystał w miarę potrzeb. Takie upoważnienie nie działa tylko do 
przesuwania wydatków bieżących na wynagrodzenia, to działa również w drugą stronę i 
często jest to właśnie w tę drugą stronę wykorzystywane.

Radny B.Kanas – zdarzyło się coś nieoczekiwanego, co wstrząsnęło moją świadomością . Na 
przerwie Burmistrz poprosił mnie o wycofanie moich wniosków . Zagwarantował, że 
oszczędności, które miałyby wynikać z proponowanych przeze mnie cięć osobiście 
zaoszczędzi w tym jednym dziale. Nie odpowiedziałem Burmistrzowi jak zrobię. Jednak 
zdałem sobie sprawę, że musi to być bardzo ważne. W związku z tym w imię funkcjonowania 
kultury w Baborowie  wycofuję moje wnioski, bo podejrzewam, że to skomplikuje coś 
istotniejszego. 

Burmistrz Gminy – nie możemy zaoszczędzić na zakupie księgozbioru. Natomiast do każdej 
z przygotowywanych imprez,  jeżeli tylko będzie to możliwe zostanie przygotowany 
stosowny wniosek w ramach projektów miękkich i myślę, że wiele z tych złożonych 
wniosków ocenione zostaniwe pozytywnie i będą przyjęte. Nabór będzie w marcu, maju, 
a zakontraktować wykonawcę, namiot, scenę trzeba w styczniu, lutym, dlatego te pieniądze 
w budżecie są potrzebne, bo np. nie wyobrażam sobie dożynek gminnych na Rynku w 
Baborowie na drewnianej podłodze, a nie na scenie. To mijało by się z celem. Dlatego też 
stosowne wnioski zostaną złożone i oszczędności zostaną wygenerowane.

Przewodniczący RM - w związku z wyczerpaniem uwag i pytań zamykam  dyskusję nt. 
projektu budżetu. Wnioski zostały szczegółowo i merytorycznie omówione na Komisji 
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, dlatego też proponuję jedno głosowanie nad całością 
wniosków. 
Pierwszy wniosek radnego J.Ronczki o zdjęcie  w Dziale Kultura Fizyczna środków 
 w wysokości 10 tys zł z kwoty 57.050 tys zł. zaplanowanych na  organizację dożynek 
gminnych z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu w Parku Miejskim.
Kolejny wniosek radnego F.Wierzbickiego o wykreślenie z projektu budżetu w Dziale 
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego pozycji:

15



- zakup wykładziny do świetlicy w Sułkowie- 1000 zł.
- zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Tłustomostach – 2.950 zł.
- remont pieca oraz zakup farb do malowania świetlicy w Dzielowie – 2.000zł.

Za przyjęciem w/w wniosków głosowało 9 radnych, przeciw- 2, wstrzymało się 3

W związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie budżetu Gminy Baborów na 2010r.wraz z poprawką.

W wyniku głosowania 
Rada Miejska w Baborowie obecności 14 radnych – 9 głosami „za”, przy 5 głosach 

„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXII-230/09 w sprawie 
budżetu Gminy Baborów na 2010r. – stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Burmistrz złożył podziękowania radnym za przyjęcie w/w budżetu.

Ad 3
b) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 
2009r.- projekt druk nr 

Skarbnik Gminy – otrzymaliśmy zawiadomienie o zmniejszeniu dotacji celowej na pomoc 
społeczną na kwotę 9.000 zł.
- otrzymaliśmy środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 35.902 zł i środki te 
przeznacza się na korektę planu w zakresie dochodów . 
W budżecie na 2009r. były zaplanowane środki finansowe w wysokości 1500 zł. 
przewidziane na udzielenie dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej działającego przy 
Stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych w Branicach. Ze względu na to, że 
jednostka ta nie zwróciła się z ofertą, środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie 
planu wydatków bieżących w zakresie pomocy społecznej 
Do budżetu wpłynęła kwota 242 zł. uzyskana ze sprzedaży dekoracji świątecznych przez 
dzieci korzystające ze świetlicy środowiskowej na Rynku. Proponuje się je przeznaczyć na 
realizację Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej oraz Zapobieganie Narkomani
- otrzymaliśmy  zawiadomienie o środkach na akcyzę -45.189zł. Proponuje się je przeznaczyć 
na plan finansowy tego zadania.

Radny C.Wanat – proszę o wyjaśnienie dot. akcyzy

Skarbnik Gminy – otrzymaliśmy tylko ok. 40% środków niezbędnych na wypłatę akcyzy . 
Przyszły one w listopadzie i zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniem Burmistrza, bo 
było to w okresie miedzysesyjnym . Środki te były kwotą niewystarczającą na wypłatę całości 
akcyzy. Ze względu na to, że Burmistrz wydał decyzję o wypłacie podatku akcyzowego 
musieliśmy wypłacić wszystkie środki i na to zabezpieczyliśmy środki z rezerwy budżetowej. 
W miedzy czasie okazało się, że jednak rząd przekazał środki i musimy je wprowadzić  do 
budżetu. Te środki zwiększą tylko plan i nie zostaną wydane. 

Wobec braku kolejnych pytań Przewodniczący RM poddał w/w uchwałę pod głosowanie.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska  w Baborowie w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosów 
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XXXII- 231/09 w sprawie 
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wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009r.- stanowi ona zał. nr 6 do 
niniejszego protokołu.

Przew. RM – w związku z tym, że Starosta Powiatu ma jeszcze obowiązku służbowe i musi 
opuścić obrady, proszę o ewentualne pytania

Przew. Zarządu Osiedla R.Juszczyk – czytałem, że rząd przeznacza jakieś środki na drogi 
lokalne . Chodzi mi głównie o ul.Powstańców w Baborowie.

Starosta Powiatu Józef Kozina – drugi rok działa Program Dróg Lokalnych. Wnioski i 
nabory były do 30 września br. Starostwo złożyło wniosek na dokończenie remontu ul. 
Głubczyckiej w Baborowie . Wniosek jest na liście rezerwowej, ale jeżeli z tej listy nie 
dostanie się do realizacji, to Powiat zrobi to ze środków własnych, czyli w przyszłym roku 
największą inwestycją będzie ul. Głubczycka w Baborowie. Ulica Powstańców będzie 
remontowana na zasadzie remontów bieżących.

Radny F.Wierzbicki – w marcu br. byłem zaproszony na spotkanie z Przewodniczącymi 
Komisji Rolnictwa gmin Powiatu . Zadałem tam pytanie dot. zimowego utrzymania  drogi od 
kapliczki do Dzielowa (ul.Powstańców). Stwierdzono, że nie  mają wiedzy o takiej drodze i 
prosili, aby jesienią tego roku przekazać to i wówczas zostaną poinformowane  przekażą 
służbom, które będą odśnieżać.

Starosta Powiatu – zgłoszę to kierownikowi wydziału drogownictwa.

Radny J.Jasion – w imieniu swoim, radnych,  mieszkańców ul. Krakowskiej, radnej 
powiatowej p.Kielskiej dziękuję P.Staroście za wykonanie remontu ul.Krakowskiej, radnym 
za umożliwienie przesunięcia środków na remont sieci wodociągowej i Burmistrzowi za 
starania i wykonanie tego zadania.

Radna J.Kowalczykowska – czy krzaki, które są w rowie przy drodze z Sułkowa do Babic 
będą wycięte?

Starosta Powiatu – chciałbym tylko podkreślić, że wyremontuje się drogi tam, gdzie jest to 
najbardziej potrzebne, a nie gdzie mieszka najwięcej radnych. Mam nadzieję że odpływ, który 
miał być zrobiony przez ZUK będzie wykonany.

Prezes ZUK E.Kroczak – pogoda przeszkodziła w wykonaniu tego, ale będzie to zrobione.

Starosta Powiatu – co do wycinki krzaków, to mówiłem już kilkakrotnie . Jest to wielki 
problem . Od stycznia będziemy starali się to zrobić kompleksowo. Wśród głównych dróg, 
gdzie niezbędna jest wycinka to droga Bernacie-Tłustomosty. Prace wykonuje tylko brygada 
3-osobowa. 

Radna J.Kowalczykowska – jeszcze sprawa rowu w Bernacicach, który został całkowicie 
wyrównany . Przy większych opadach na drodze jest błoto. Jest to na odcinku ok.50 m.

Starosta Powiatu – przekażę Kierownikowi, być może jeszcze w tym roku zostanie to 
wykonane.
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Ad.3
c) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal 

mieszkalny przy ul. Moniuszki 15/3 w Baborowie)- projekt druk nr 235/09

Radny C.Wanat – proszę o wyjaśnienie- w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008r jest 
pozycja, że w budynku przy ul. Moniuszki 15 w Baborowie wykonano prace ze środków 
własnych gminy na kwotę 46.955 zł. Proponuje się sprzedaż mieszkania z bonifikatą, jest to 
trochę nierówne traktowanie mieszkańców.

Burmistrz Gminy – remont wynikał z konieczności. Utrzymywanie Gminnej kotłowni w 
tym budynku było bardzo kosztowne. Samo wynagrodzenie palacza  pochłaniało kilkanaście 
tysięcy złotych rocznie. Dlatego podjęliśmy decyzję o zlikwidowaniu tam kotłowni gminnej 
i założeniu mieszkającym tam lokatorom centralne etażowe . To zostało wykonane . Jeżeli 
uważacie Państwo, że bonifikata w związku z tym powinna być niższa , to proszę o stosowny 
wniosek. 

Radny C.Wanat – czy nie można było zaproponować mieszkańcom ul. Moniuszki wcześniej 
wykupu tych mieszkań.

Burmistrz Gminy – w tym  budynku mieszka jedna rodzina wielodzietna, której trudno było 
to proponować, starsze małżeństwo i samotna  starsza pani. Widocznie żaden z nich nie był 
zainteresowany . Pani, która się teraz zwróciła to nowa sprawa, bo wcześniej chciała zdać to 
mieszkanie. Jeżeli uważacie Państwo, że należy zastosować niższą bonifikatę w związku 
z wykonaniem nowej instalacji c.o. to można to rozważyć, temat jest otwarty.

Radny M.Hończak – w momencie kiedy głosowaliśmy za wykonaniem c.o to obiecał Pan, że 
nie będzie tak, że zrobimy c.o. i za rok pójdzie mieszkanie na sprzedaż. Wnioskuje o 
oszczędności . To jest prezent. Jak ja przyszedłem do Baborowa to dostałem tylko możliwość 
a wszystko musiałem zrobić na własny koszt.
Pan zgłasza projekt uchwały i jest prezent, a na prezenty nas nie stać.

Radny C.Wanat – żeby zgłaszać wniosek o konkretną ulgę, to trzeba znać wartość po 
wycenie.

Przew. RM – sądzę, że wartość mieszkania wzrosła po wykonaniu tej instalacji, ale na pewno 
nie o taką sumę.

W podsumowaniu Rada Miejska nie podjęła w/w uchwały, wnioskując jednocześnie o 
wypracowanie stanowiska  na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.( za podjęciem 
opowiedziało się -0, przeciw-13, wstrzymało się-0)

Ad 3
d) podjecie uchwały  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal 

mieszkalny przy ul. Głubczyckiej ¾ )- projekt druk nr 236/09

Radny K.Dolipski – proszę o uzasadnienie 80% bonifikaty 

Sekretarz Gminy – uchwała o zasadach sprzedaży i obrotu nieruchomościami została 
uchylona . Z uwagi na rozstrzygnięcie, gdzie stwierdzono, że do bonifikat należy podchodzić 
indywidualnie, próbowaliśmy wypracować taką zasadę, że jeżeli lokal jest sprzedawany w 

18



normalnym obrocie to wówczas uznaje się, że na wstępie jest to 80 % i potem za każde 5 lat 
zamieszkiwania po 1% dodatkowo.

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 Baborowie w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXII-232/09 w sprawie 
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – stanowi ona zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 3
e) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal 

mieszkalny ul.Dabrowszczaków 35/6) – projekt druk nr 239/09

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 Baborowie w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXII-233/09 w sprawie 
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – stanowi ona zał. nr 8 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3.
f) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – projekt 

druk nr 237/09

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

Uchwała dot. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości w 
Baborowie na ul. Wiejskiej na rzecz użytkownika wieczystego P.Tomasza Kałwy.

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

Rada Miejska w Baborowie w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXII-234/09 w sprawie 
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – stanowi ona zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad 3
g) podjecie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – projekt druk 238/09

Radny B.Kanas – wniosek, który złożyłem do Komisji w sprawie dofinansowania 
działalności pomiędzy seniorami Baborowa i Uwalna mówiono mi, że było to niemożliwe . Ja 
z tym wnioskiem byłem w RIO i pracownik merytoryczny powiedział mi, że wniosek jak 
najbardziej zasadny i RIO do tego by się nie przyczepiło w trakcie kontroli.To tylko 
pouczająco dla P.Skarbnik, która wtedy upierała się, że jest to niemożliwe.
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Skarbnik Gminy – jakie jest nazwisko pracownika, który Panu to powiedział

Radny B.Kanas – nie pamiętam nazwiska.

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 Baborowie w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXII-235/09 w sprawie uchwalenia 
gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  – stanowi 
ona zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad 3
h)   podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 

Baborów  z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie – projekt druk nr 
240/09 

 
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 Baborowie w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXII-236/09 w sprawie przyjęcia 
rocznego programu współpracy Gminy Baborów  z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na jej terenie – stanowi ona zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 3
i) podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Oświaty w Gminie Baborów do 

roku 2013- projekt druk 241/09

Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały.

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

Rada Miejska w Baborowie w obecności 14 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 głosów 
„za”, 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXII-237/09 w sprawie  przyjęcia 
Strategii Oświaty w Gminie Baborów do roku 2013 – stanowi ona zał. nr 12 do niniejszego 
protokołu.

Ad 3
j) podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Lechoszesta na 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie.- projekt druk nr 242/09

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania 
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Rada Miejska w Baborowie w obecności 14 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 głosów 
„za”, 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXII-238/09 w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Lechoszesta na Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Baborowie – stanowi ona zał. nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad 3
k) podjecie uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Boguchwałów do programu 

„Odnowa wsi w województwie opolskim”- projekt druk nr 243/09

Na  wniosek  mieszkańców sołectwa Boguchwałów przygotowano projekt uchwały  w 
sprawie przystąpienia wsi Boguchwałów do Programu „Odnowa wsi”.

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

Rada Miejska w Baborowie w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXII-239/09 w sprawie 
przystąpienia sołectwa Boguchwałów do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim 
– stanowi ona zał. nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
Rada Miejska w Baborowie po zapoznaniu się z informacją dot. zakresu przeprowadzenia 

prac remontowych oraz kosztorysem z tym związanym( zał. nr 15  do niniejszego protokołu) 
wyraziła pozytywną opinię nt. oddania w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w 
budynku przy ul. Rynek 1/7 w Baborowie dla Pana Ryszarda Lechoszest.( za-12, przeciw-0, 
wstrzymujących -0)

Przew. Komisji Rewizyjnej M.Hończak – P.Lechoszest złożył skargę na Burmistrza 
odnośnie nieprzydzieleni mieszkania . Czy skargę Pan podtrzymuje czy wycofuje.

P.R.Lechoszest – podtrzymuję skargę, aby KR ją rozpatrzyła.

Ad 5.
Przew.RM.- w okresie miedzysesyjnym  :
-pełniłem dyżury w biurze Rady
- prowadziłem konsultacje dot. projektu budżetu 
W tym okresie do Rady Miejskiej wpłynęła następująca korespondencja:
- pismo Spółdzielni Usług Rolniczych wyrażające podziękowanie dla Burmistrza Gminy za 
pomoc w przywróceniu działalności na stacji diagnostycznej SUR w Baborowie ( zał. nr 16 
do protokołu)
- pismo posła Adama Krupy dot. wystosowanej interpelacji poselskiej do Ministra Zdrowia w 
sprawie obowiązku szczepienia kobiet przeciwko wirusowi raka szyjki macicy ramach 
programu szczepień ochronnych( zał. nr 17 do protokołu)
- pismo P.Kazimiery Wróbel dot. prowadzonego remontu w budynku na ul. Powstańców 75
( zał. nr 18 do protokołu). Prośba o zmianę lokalizacji instalacji kanalizacyjnej została 
uwzględniona i przedmiotowa instalacja została zmieniona przez UM.

Radny B.Kanas – jaka jest frekwencja mieszkańców w trakcie pełnienia dyżurów 

Przew. RM – różna, raz jest jeden raz więcej, a czasami nie ma wcale.
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Ad 6.
Burmistrz Gminy :
26.11. – oddana została do użytku wyremontowana ul. Powstańców i ul. Moniuszki 
27.11. -  odbył się odbiór techniczny I etapu zadania dot. budowy boisk wokół szkoły na ul. 
Wiejskiej 
1.12.-  uczestniczyłem w Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego 
4.12. –uczestniczyłem w spotkaniu z Wiceministrem Rolnictwa P.Płocke – była to okazja do 
zgłoszenia uwag i problemów samorządu związanych z rolnictwem. Ja zgłosiłem prośbę, aby 
próbował zająć się tzw. szarą strefą, bo rozmowa była również na temat bezrobocia . Wszyscy 
mamy świadomość, że szara strefa funkcjonuje wszędzie, również w Gminie Baborów . 
Wystarczy w godzinach porannych zobaczyć jak wielu ludzi jedzie  rowerami, samochodami 
nie wiadomo gdzie . Wracają wieczorem zmęczeni, brudni od błota, farby itd. Natomiast 
żadna ekipa rządząca nie robi w tym kierunku nic, aby to zmienić.
- uczestniczyłem w Mikołaju na boisku 
- 7.12. - zajmowałem się tematem odbioru żywności z Banku Żywności w ilości ok.10 ton. 
Produkty żywnościowe zostały rozdzielone pomiędzy podopiecznych OPS z terenu naszej 
Gminy . Dziękuję sołtysom, którzy pomogli w rozprowadzeniu tych towarów 
żywnościowych.
- 8.12.- przejąłem aktem notarialnym od Starosty Powiatowego darowiznę od Państwa na 
rzecz Gminy Baborów. Są to działki, które kiedyś  kupiliśmy w wieczyste użytkowanie, a 
teraz przejęliśmy nieodpłatnie na własność. 
-uczestniczyłem w Gminnej Radzie Sportu  
16.12- byłem w Opolu , gdzie aktem notarialnym przejąłem nieodpłatnie działki na Osiedlu 
Akacjowym od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
18.12.- uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Opolskiego, która dot. 
możliwości pozyskiwania środków na ochronę zabytków położonych na terenie gmin 
województwa opolskiego.

Ad 7.
Burmistrz Gminy – zwrócił się z pismem Pan Konrad Pohl o sprzedaż działki rolnej  nr 98 
położonej w Czerwonkowie. Sprzedaż odbyłaby się drodze przetargu. Działka graniczy z 
działką należąca do P.Ceceli Pohl. Opinia RM jest potrzebna,  aby móc ewentualnie 
rozpocząć procedurę sprzedaży. 

Rada Miejska jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię nt. rozpoczęcia procedury nt. 
sprzedaży w/w działki w Czerwonkowie.( 13-za)

Radny B.Kanas – zgłaszam dwa wnioski :
1/ wniosek, aby w 2010r. na każdej sesji P.Skarbnik składała Radzie Miejskiej informację o 
stanie finansów Gminy . W tym z realizacji dochodów, wydatków, kredytów i rozchodów. 
Chcę mieć wiedzę na temat bieżącego funkcjonowania Gminy pod względem finansów.
2/ do szkoły dostarczono sprzęt dla UKS TRAMP na kwotę 12 tys zł. Są to dwa komplety 
bramek na boisko oraz różne urządzenia do ćwiczeń sprawnościowych. Chciałbym, żeby 
z tego sprzętu korzystali wszyscy mieszkańcy naszej Gminy, ale coś za coś. W imieniu 
Zarządu UKS TRAMP zwracam się o to, aby nie nakładać na nas opłaty za korzystanie ze 
stadionu miejskiego, zwłaszcza, że TRAMP nie będzie miał już drużyn seniorskich ani 
juniorskich . Będzie się tylko zajmował dziećmi i w zamian za przekazanie sprzętu nie będzie 
się nakładało opłaty za boisko.
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Skarbnik Gminy – sprawozdania o wykonaniu budżetu zarówno w zakresie dochodów, 
wydatków, zobowiązań publikowane są po upływie każdego kwartału na stronie internetowej 
BIP Urzędu.  Jeżeli chodzi o udzielanie informacji w roku przyszłym na każdej sesji, to my 
mamy obowiązek zgodnie z rozporządzeniem o sprawozdawczości określone terminy 
nanoszenia wszystkich operacji do ksiąg rachunkowych i tam są wyznaczone terminy. 
Sprawozdania miesięczne są do 10 dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem stycznia, gdzie ten 
termin jest przesunięty. W związku z tym może się zdarzyć sytuacja, że jeżeli sesja będzie w 
terminie, który nie pokryje się z terminem wynikającym z rozporządzenia, to fizycznie jest 
niemożliwe zaksięgowanie w krótkim okresie czasu. Może się zdarzyć, że nie będę miała 
danych, bo danych niezaksięgowanych podawać nie będę. Mogę podać wyłącznie to, co 
będzie zaksięgowane i uzgodnione na koniec każdego miesiąca.

Radny B. Kanas – czyli możemy żądać za każdy miesiąc

Skarbnik Gminy – nie ma żadnego problemu tylko chciałam uprzedzić o możliwych 
sytuacjach, kiedy nie będę mogła podać. Jeżeli chodzi o sprawozdania miesięczne,  to jest 
tylko obowiązek sporządzania  sprawozdań  w zakresie dochodów i wydatków. 

Radny B.Kanas – każda informacja będzie bardzo cenna.

Przew. RM – w przypadku opłaty konieczna byłaby zmiana uchwały

Radny B.Kanas – nie ma przepisu określającego wysokość opłaty za korzystanie z boiska. 
Podpisujemy umowę z burmistrzem i niejako w niej godzimy się na płacenie.

Burmistrz Gminy – nie mogę złożyć żadnego zapewnienia dot. tego, czy przystajemy na tą 
propozycję czy nie . Będę mógł się wypowiedzieć na naszym następnym spotkaniu, dlatego, 
że zakup wyposażenia na nowo budowane boiska jest wkalkulowany w koszty i tu potrzebny 
byłby aneks i rezygnacja z części wniosku. Szkoda, bo każdą rzecz, która projektujemy na 
tym boisku, płacimy za to tylko 15 % , 85% otrzymujemy z UE. Być może da się to zamienić 
aneksem na wyposażenie zamienne, ale dziś nie jestem w stanie powiedzieć.

Radny B.Kanas – jeszcze można zamontować na stadionie miejskim 

Burmistrz Gminy – wszystko wymaga rozmowy i uzgodnień

Radny M.Hończak – może przekazać to na jeden z klubów wiejskich 

Radny B.Kanas – nie można tego ani sprzedać ani przekazać. Można użyczyć.

Radny J.Jasion – z Pańskich deklaracji wynika, że w/w sprzęt ma Pan zamiar zostawić przy 
Zespole Szkół

Radny B.Kanas – byłem  przekonany, że w planach Burmistrza nie ma tam żadnego 
wyposażenia . Jeżeli tam jest to zaplanowane, to ten sprzęt może być złożony na boisku 
miejskim.

Radny J.Jasion – wcześniejsza deklaracja była taka, że ten sprzęt będzie do dyspozycji 
stadionu miejskiego . Natomiast dzisiaj słyszę drugą deklarację. W związku z tym nie wiem, 
która jest bardziej wiążąca.

23



Radny B.Kanas – na stadion miejski w Baborowie pójdą te bramki z pierwszego zestawu 
sprzętu podarowanego przez PZPN 10 lat temu . GZOKiS, który nieco zdewastował te bramki 
zobowiązał się wyremontować i złożymy jest na stadionie. Także obie deklaracje są wiążące.

Burmistrz Gminy – myślę, że z korzyścią dla Gminy i pożytkiem dla wszystkich dzieci w 
Gminie wszystkie te bramki będą wykorzystywane, bo pewnie będą potrzebne na turniej  w 
Rakowie, Suchej Psinie  itd.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie pierwszy wniosek dot. przedkładania informacji 
na obradach sesji o stanie dochodów, wydatków, kredytów i rozchodów .

Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw-1, wstrzymujących -0

Przew. RM – jeżeli chodzi o drugi wniosek, to RM nie jest władna do dysponowania 
środkami stowarzyszenia, powinno to być w porozumieniu  zwłaścicielem obiektu stadionu. 
Jest możliwość porozumienia się między Zarządem UKS TRAMP a zarządcą obiektu 
sportowego i można wypracować kompromis, a nie, żeby Rada przyjmowała to w formie 
wniosku.

Radny B.Kanas –  w związku z tym wnioskuję o wyrażenie opinii przez Radę Miejską w 
tym temacie.

Radny L.Górski – chciałbym, aby ten wniosek przeszedł normalną ścieżkę legislacyjną na 
Komisji  Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. To jest mój wniosek.

Przew. RM poddał pod głosowanie wniosek radnego Górskiego.

Radny B.Kanas – wniosek ten przeczy temu co Pan wcześniej powiedział, bo na podstawie 
Pana wypowiedzi zmieniłem treść wniosku na wyrażenie opinii. Zmieniłem, bo powiedział 
Pan, że Rada nie jest władna, a tutaj radny zgłasza wniosek, żeby puścić to na Komisję 
Oświaty i pan na to się godzi.

Przew. RM – uważam, że wniosek P.Górskiego jest bardziej zasadnym do głosowania przez 
Radę Miejską z uwagi na jego treść, aby tematem zajęła się Komisja Oświaty, gdzie 
zaproszona na Komisję Dyr. GZOKiS, który zawiaduje obiektem znajdzie z Panem wspólne 
zdanie, wypracujecie wspólne stanowisko.

Radny B.Kanas – nie zgadzam się z tym, co Pan mówi, ponieważ nie ma takiej uchwały 
Rady Miejskiej, która nakłada taką opłatę. Jest to umowa Burmistrza z klubem sportowym, 
dlatego wyrażenie opinii Rady Miejskiej pozwoli Burmistrzowi swobodniej działać w tym 
temacie. Jeżeli państwo się nie zgodzicie, to wtedy klub będzie pertraktował z Burmistrzem . 
Jeżeli wyrazicie Państwo pozytywna opinię, to Burmistrz swobodnie będzie mógł taką 
decyzję podjąć i w umowie nie zawierać takiej klauzuli.

Radny C.Wanat – do tego najlepsza byłaby Rada Sportu , wszystko nie musi przechodzić 
przez Radę Miejską. Jest to temat typowo sportowy i tam można wypracować stanowisko w 
tej sprawie.
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Radny L.Górski – komentarz Przewodniczącego upewnił mnie w moim stanowisku i 
podtrzymuję swój wniosek.

Za wnioskiem radnego Górskiego głosowało -6 radnych, przeciw-3, wstrzymało się -3

Radny C.Wanat – wiemy, że mamy mało miejsc parkingowych głównie w okresie 
przedświątecznym, mieszkańcy pytają, czy piekarnia Kozielski musi w tym miejscu stać, bo 
zajmuje trzy miejsca parkingowe.

Burmistrz Gminy – być może byłoby inne miejsce, w którym ten przedsiębiorca zarabiałby 
zdecydowanie mniej. Miejsc parkingowych brakuje tylko w sobotę, ale w ten dzień jest wolny 
parking przy Urzędzie Miejskim. W mentalności baborowian jest to, że samochodem najlepiej 
podjechać pod ladę sklepową. Zupełnie inaczej wygląda to w jakimkolwiek mieście . Jak 
znajdzie się tam miejsce 500m od punktu docelowego to człowiek jest zadowolony. Nie ulega 
wątpliwości, że miejsc brakuje, ale myślę, że nie jest to dla mieszkańców Baborowa aż tak 
dolegliwe.

Radny F.Wierzbicki – jak wygląda sprawa „Biedronki” i wspomniał Burmistrz o firmie 
funkcjonującej na terenach Cukrowni, co to za firma i jakie są jej zamierzenia.

Burmistrz Gminy – na terenie Cukrowni od dłuższego czasu funkcjonuje firma zajmująca 
się branżą metalową .
Odnośnie „Biedronki” zwrócił się inwestor z zapytaniem o szczegóły techniczne tj. 
uzgodnienie lokalizacji obiektu, który miałby tu być wybudowany na dwóch działkach.
 Z tego co mi wiadomo w grę wchodziłoby wyburzenie obecnych budowli i postawienie hali . 
Obiekt tego typu musi mieć zapewnioną odpowiednią ilość miejsc parkingowych. Gmina 
przejęła od Starostwa działkę na własność, którą możemy dysponować. Jeżeli uda się 
dogadać, to jest taka szansa, że na działce gminnej, którą użyczylibyśmy w celu 
przeprowadzenia inwestycji inwestor wykonałby parking ogólnodostępny.  W związku z tym 
byłoby lepsze wykorzystanie tych działek i wybudowanie być może dwóch obiektów 
handlowych. Czekam na odpowiedź i kontakt z inwestorem.

Radny J.Ronczka – jak wygląda sprawa kanalizacji deszczowej w Szczytach?

Burmistrz Gminy – interweniowałem tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim . 
Otrzymałem pismo od Marszałka Województwa p. Szebesty w którym proponuje się inne 
rozwiązanie niż to, które wynegocjowałem. Propozycja jest bardzo niekorzystna i nie do 
przyjęcia. Marszałek Sebesta  stwierdził, że stało się to niejako bez jego udziału  i prosił, żeby 
zwrócić się jeszcze raz z pismem i będzie to osobiście pilotował, żeby skutek był taki, jakiego 
oczkujemy. Chodzi o to, by odwodnienie drogi wojewódzkiej w Szczytach wykonane było ze 
środków Zarządu Województwa, bądź ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich, a nie ze 
środków Gminy, bo taka była propozycja.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RM złożył życzenia z okazji Świat 
Bożego Narodzenia i zamknął obrady sesji.

Protokółowała:
M. Woźniak 
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