
Protokół nr XXXV/2010
sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 28 kwietnia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Baborowie

Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 12:00 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.

Obecni na sesji minutą ciszy uczcili pamięć ofiar wypadku pod Smoleńskiem.

Na wstępie Dyrektor GZOKiS podsumowała Turniej Sołectw  Gminy Baborów, który odbył się w okresie od 
stycznia do marca br. W Turnieju Sołectw udział wzięło ok. 180 osób z 7 sołectw. Rozegrano 7 konkurencji 
sportowych: szachy, warcaby, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa, tenis stołowy. We wszystkich 
konkurencjach wzięły udział tylko dwa sołectwa tj. Sucha Psina i Dziećmarów. 
Burmistrz Gminy wręczył dyplomy za udział dla sołectw oraz główną nagrodę dla zwycięzcy tj. sołectwa 
Sucha Psina.

Radny Bronisław Kanas – jedna nagroda rzeczowa nie sprzyja rozwojowi tego turnieju . Być może 
rezygnacja z uczestnictwa w konkurencjach pod koniec tego turnieju była spowodowana tym, że już nie ma o 
co walczyć. W przyszłości chciałbym, aby  nagród było więcej. Dlaczego tylko jedna nagroda?

Przew. RM – rywalizacja była do ostatniej konkurencji . Jeżeli chodzi o punktacje nie można było przewidzieć 
wyniku końcowego.

Dyr. GZOKiS – zgadzam się z P.Kanasem i dam to Państwu pod rozwagę przy planowaniu kolejnego 
budżetu, bo nagroda, której suma wynosi 700 zł, bo tyle było środków przeznaczonych na nagrody . Gdyby te 
kwotę rozdzielono na 7 sołectw, to rywalizacji nie było by w ogóle. Spróbowaliśmy to na prośbę 
zainteresowanych i zobaczymy jakie będą odgłosy.

Burmistrz Gminy zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad pkt 3 e – podjęcie uchwały w sprawie 
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( dot. nieruchomości w Boguchwałowie)

Rada Miejska jednogłośnie ( za-12) przyjęła w/w wniosek do realizacji.
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 sprawach: 

a) absolutorium dla Burmistrza Gminy Baborów  w tym:
• przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za 2009 rok przez Burmistrza 

         Gminy Baborów oraz opinii RIO nt. sprawozdania 
• przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii RIO w sprawie wniosku

b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( nieruchomość w Czerwonkowie)
c) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego 
d) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010r. 
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e) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( nieruchomość w Boguchwałowie)
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

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

miedzysesyjnym, 
6. Zapytania, wolne wnioski,
7. Zakończenie obrad.

Ad 2. 
Rada Miejska w obecności 12 radnych 11 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” 
przyjęła protokół z obrad poprzedniej Sesji tj.24 marca 2010r.

.

Ad 3.
a) podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Baborów

Burmistrz Gminy – dane liczbowe zostały radnym przedstawione w sprawozdaniu za wykonanie budżetu za 
2009r., które były przedmiotem dyskusji na posiedzeniach właściwych Komisji Rady. Niejasności związane z 
zapisami były na komisjach  wyjaśniane.
Rok 2009 był dla Gminy Baborów rokiem dobrym, a dla Burmistrza i jego pracowników rokiem wytężonej 
pracy. Realizowaliśmy być może nie tak wiele zadań jak w latach poprzednich, ale były to zadania duże 
i wymagające wielkiego zaangażowania.
Pierwsze z tych zadań to remont ul. Powstańców i ul. Moniuszki. Było ono realizowane w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie zrealizowano, zakończono i mamy powody, by 
cieszyć się z tego, że Baborów wypiękniał i drogi stały się bardziej funkcjonalne.
W ubiegłym roku rozpoczęło się zadanie dot. zagospodarowania terenu wokół szkoły na ul. Wiejskiej. 
Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej (POWT) Polska-
Czechy. Etapy przewidziane do wykonania w roku 2009 zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Możemy 
cieszyć się z tego, że zadanie, które będzie w tym roku zakończone będzie sprawiało wiele radości 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy 
i przyczyni się do dalszej współpracy z Gminą Partnerska Hradec nad Morawici.
Do działań roku 2009 należy zaliczyć fakt  przygotowania i złożenia kilku wniosków o dotacje. Wniosków, 
które znalazły uznanie w oczach instytucji finansujących,  w opinii kontrolerów i osób oceniających wnioski 
Przykładem jest wniosek, który był realizowany w ubiegłym roku i w tym będzie również zakończony pn. 
Poprawa Infrastruktury Społecznej w Boguchwałowie- całkowita wartość zadania to 320 tys zł. , wniosek dot. 
zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów, wniosek na unowocześnienie bazy 
oświatowej w Zespole Szkół w Baborowie – dofinansowanie wyniesie 601 tys zł., wniosek na modernizację 
Ludowego Domu Strażaka w Suchej Psinie – będzie dofinansowanie w wysokości 140 tys zł. ,  wniosek do 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Suchej Psinie – 
wniosek opiewa na kwotę 730 tys zł. 
Były to zadania zrealizowane w roku 2009, których skutki zarówno finansowe jak i korzyści z tego płynące 
będą widoczne dopiero pod koniec 2010r. 

Wiceprzewodniczący RM Jan Jasion przytoczył treść uchwały nr 46/2010 z dnia 16 kwietnia 2010r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gmina za 2009r.- stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mieczysław Hończak przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów z wykonania budżetu za 2009r. – zał. nr 5 do 
niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący RM J.Jasion odczytał  uchwałę nr 153.2010 z dnia 9 kwietnia 2010r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium za 2009r. – stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Dyskusja:

Radny B.Kanas – nie mam wątpliwości, że budżet za ubiegły rok został wykonany w taki sposób, w jaki 
Burmistrz przedstawił. Mam osobistą satysfakcję, ponieważ zadanie, które Gmina wykonała dotyczyło 
również mojego okręgu wyborczego. O te zadania walczyłem od wielu lat . W tamtym roku stało się to faktem 
i mogę wyrazić moje podziękowanie, bo przeforsowanie tych inwestycji nie było łatwe w gronie radnych. Za to 
chcę im dzisiaj serdecznie podziękować. Przy tych wszystkich usłyszanych pozytywach z RIO, Komisji 
Rewizyjnej chciałbym zapytać, czy jakieś zadania, które zaplanowaliśmy w grudniu 2008r. zostały wykreślone 
w trakcie roku budżetowego, jaka była prognoza długu naszego budżetu Gminy na 2009r. a jaki faktycznie 
został osiągnięty po wykonaniu budżetu. Pytania kieruję nie dlatego, że mam jakieś wątpliwości, tylko 
dlatego, że chcę sobie pewne rzeczy przeanalizować, porównać w celu większej wiedzy w bieżącym roku 
budżetowym.

Burmistrz Gminy – nie bardzo widzę zadania, które zaplanowano, a zostały  nie wykonane, ale to 
P.Skarbnik na pewno zweryfikuje.
Odnośnie prognozy długu na 2009r. wynikającej z projektu budżetu, to było ok.43% planowanego zadłużenia, 
wykonane zadłużenie wyniosło 28 %. Co może świadczyć o tym, że zaciągnęliśmy z planowanych 4.300.000 
zł. - 2.700.000 zł. i o tym, że w Gminie bardzo gospodarnie i oszczędnie zarządzało się środkami. 

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka – każde zadanie, które realizowała Gmina, zwiększenie środków , 
wykreślenie zadania odbywało się na sesji Rady Miejskiej . Z pamięci nie jestem w stanie wiarygodnie 
powiedzieć jakie to były zadania.

Radny Krystian Dolipski – podpowiem radnemu – jest to zał. nr 4 sprawozdania.
Oczywiście nie jest aż tak różowo, jakby się co poniektórym tutaj wydawało. Nie ulega wątpliwości, że 
zadanie polegające na modernizacji tych dwóch ulic w mieście, to jest poza dyskusją. Natomiast analizując 
zał. nr 4 to okazało by się, że tam większość tych zadań nie została zrealizowana. Nie możemy popadać 
w euforię, dlatego, że obserwując budżety nie tylko ten, ale i poprzednie i realizowany w tej chwili pogłębia 
się deficyt . Świadczy o tym uchwała w porządku o zaciągnięciu kredytu, że sytuacja finansowa naszej gminy 
jest zła. Analizując wykonanie budżetu za 2009r. , bo pod tym katem udziela się absolutorium,to niestety nie 
zostały zrealizowane zadania, które są bardzo ważne. To, że nasze wnioski nie zostały zaakceptowane, to 
nie jest dla mnie żadnym argumentem, bo pytam się jak to się dzieje, że w innych gminach są składane 
wnioski i zadania są realizowane. Mam na myśli przede wszystkim kanalizowanie Gminy. Nie robimy nic 
w tym kierunku, ażeby chronić nasze studnie w Dziećmarowie, które dostarczają  w 80% wodę dla 
mieszkańców naszej Gminy .  Studnie znajdują się w bliskiej odległości, gdzie ta gospodarka ściekowa jest 
nieuregulowana. W tej materii nie ma żadnych planów, koncepcji. O dokończeniu kanalizowania Baborowa 
słyszymy już parę dobrych lat, miejmy nadzieję, że w tym roku wreszcie zostanie to dokończone, ale to są 
tylko fragmenty. Jeżeli chodzi o gospodarkę wodą – aż się prosi, żeby rozwiązać problem nierentownych 
wodociągów. Na jednej z Komisji byliśmy na takich wodociągach. Bardzo dobrze, że została wymieniona sieć 
w Szczytach, ale bardzo źle, że ten wodociąg dalej funkcjonuje, bo jest jednym z bardzo deficytowych 
wodociągów, a istniałaby możliwość wykonania tranzytu z rozwiązaniem od razu problemu kanalizacji do 
sąsiedniej Gminy. Sprawa Miejsko-Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej – powtarzam to z uporem, że to jest 
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ewenement. Komu innemu za wodę, a komu innemu za ścieki. Będziemy na najbliższej komisji analizować 
dlaczego jest taka podwyżka z czego ona wynika. Kolejne lata to czekające nas podwyżki, ale nie z tytułu 
wzrostu cen energii, kosztów pracy, tylko z tytułu pozyskiwania środków na inwestycje. Nie wiadomo jak 
będzie ze środkami zewnętrznymi .Być może będą, bo problem jest nierozwiązany w skali kraju i może ta 
nowa perspektywa finansowa pozwoli pozyskiwać środki na inwestycje na kanalizacje gminy, a jeżeli nie, to 
co wtedy. W ogóle jest nieuregulowana sprawa, jeżeli chodzi o gospodarkę ściekami. Mamy uchwałę, 
regulamin, ale nie ma egzekwowania, a chciałem przypomnieć,  że wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi. 
Kwestia administrowania – byliśmy świadkami niesamowitego konfliktu jaki wytworzył się na linii organ 
prowadzący – dyr. szkoły, gdzie nasza Gmina zasłynęła, ale nie pozytywnie, gdzie mówiło się o nas 
w środkach masowego przekazu tylko z tego powodu, że nie potrafiono rozwiązać problemów, konfliktu. Nie 
trzeba nam takich sytuacji, bo one nie przysparzają nam niczego poza tym, że ludzie zadają sobie pytania, 
jak to jest możliwe, żeby nie rozwiązać tak błahych problemów, gdzie wystarczy odrobina dobrej woli. Jak nie 
z obu stron, to przynajmniej z jednej, a nie zaognianie konfliktu, który został rozwiązany po tym, że P.Dyrektor 
złożyła rezygnację.
Cóż z tego, że mamy świetne tablice na granicach naszej gminy, że Gmina jest przyjazna inwestorom i trzy 
gwiazdki, skoro żaden inwestor nie zechciał u nas zainwestować, bo też nic nie zostało zrobione w tym 
kierunku poza ustawieniem tej tablicy i uzyskaniem certyfikatu, który jest efektem szkolenia. Nie zdołano 
wypracować mechanizmu, który by przyciągnął inwestorów na ten teren. 
Należy zwrócić uwagę, że dochody naszej gminy stale spadają i będą spadać. Wydatki rosną. Nie wiem, jak 
to zostanie rozwiązane, chociażby z perspektywy nowych przepisów ustawy o finansach publicznych. 
Spowoduje ona to, że jeżeli nie zrównoważymy wydatków bieżących z dochodami, to nasze możliwości 
odnośnie zaciągania kredytów i pożyczek będą bardzo mizerne. W związku z tym, co zrobimy, by rozwiązać 
palące problemy mieszkańców tej gminy. Czy tylko dalej będziemy zwiększać środki na opiekę społeczną, 
które już sięgają ok. 30 %. To droga, która prowadzi do nikąd, prowadzi do tego, że obszar terenu naszej 
gminy zacznie się wyludniać z ludzi młodych, dlatego, że nie widzą tutaj żadnej perspektywy . Cóż z tego, że 
oddajemy ładne place zabaw,  skoro nie będzie dzieci, że modernizujemy szkołę, jak nie będzie kogo uczyć. 
Te zasygnalizowane problemy, to jest reakcja łańcuchowa. Jeżeli nie rozwiązuje się wiodących problemów, a 
stale się zadłużamy, ale nie zadłużamy się  inwestując, tylko zadłużamy się, bo nie potrafimy opanować 
naszych bieżących wydatków . 
W związku z tym możemy doprowadzić do sytuacji bardzo tragicznej. Ja takiego sposobu działania, 
kierowania nie akceptuję. Czynię to bez żadnej satysfakcji, bo ja tutaj mieszkam. Żadna satysfakcja jest 
podnieść rękę na „nie”. Nie mogę będąc świadomym tych wszystkich kłopotów i trudności akceptować ten 
styl sprawowania władzy.

Burmistrz Gminy – brak kanalizacji  jest faktem w Dziećmarowie, Księżym Polu, Suchej Psinie, 
Boguchwałowie, Sułkowie, Babicach, Szczytach więc nie jest to nic nowego. Przypominam Państwu, że 
takiej instalacji nie było przed 2002r., od kiedy objąłem zaszczytną funkcję zarządcy tej gminy. W 2000r. tej 
instalacji też nie było, a problem był.
Nierentowne wodociągi w Szczytach – uważam, że dobrze jest iść małymi krokami i robić cokolwiek, niż nie 
robić nic, a były okresy kiedy w Gminie Baborów nie robiło się nic. Nie wymieniało się wodociągów, nie 
budowało się kanalizacji, a jeśli już to bardzo małymi odcinkami. Jeżeli chodzi o modernizację wodociągów, 
to miejscowość Szczyty to ok. 1000 m nowej sieci , ul. Głubczycka – 1170m, ul. Powstańców i ul.Moniuszki 
ok. 1000m, ul.Kościuszki – 800 m, w tej chwili rozpoczęte zadanie na ul. Nowej – kilkaset metrów nowej nitki 
wodociągowej. Być może ta ilość nie poraża, to nie są inwestycje , to są wydatki. To nie jest pieniądz, który 
został zainwestowany i który zwróci się. Może  pośrednio przełożyć się na zainteresowanie inwestorów, bo 
dzięki remontowi  instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Głubczyckiej kilkuhektarowa działka na ul. 
Głubczyckiej stała się o wiele bardziej atrakcyjniejsza. Wyprowadziliśmy media, które potrzebne są w każdej 
branży.
MGSWŚ jako ewenement – tak jest ewenementem i przypominam, że istnieje od wielu lat . Nie powstała 
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w roku 2002, ani też po nim. Był czas i ludzie, którzy tą Gminą zarządzali i mogli to wyprostować, mogli 
Spółkę zlikwidować . Nie zrobili tego, a dzisiaj mi robią z tego zarzut. Chciałbym poinformować, że Spółka od 
kilku lat przestała przynosić straty, jej rachunek ekonomiczny zamyka się wynikiem dodatnim. Myślę, że nie 
jest to aż tak rzecz tragiczna w swoim istnieniu, żeby należało z tego robić zarzut Burmistrzowi przeciwko 
udzieleniu absolutorium, bo absolutorium to rozliczenie pracy Burmistrza za ostatni rok. 
Zarządzanie szkołą: nie wiem  w jaki sposób miałoby się to przełożyć i co ma to wspólnego
 z tematem dot. udzielenia bądź nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Gminy. Odrobina dobrej woli – tej 
woli było bardzo dużo . Od września 2009r. mamy nowego dyrektora i nagle skończyły się problemy, konflikty 
Burmistrz nie ma żadnych większych, ani mniejszych wymagań niż miał rok czy 5 lat temu. Szkoła 
funkcjonuje normalnie, dzieci się uczą tak jak przedtem się uczyły. Wiec znowu nie przekłada się to na 
absolutorium. Całe szczęście, że Dyr. Kielska sama zrezygnowała z pełnienia tej funkcji, bo ciągniecie tego 
mijało się z celem i było szkodliwe zarówno dla Gminy jak i dla szkoły.
Tablice Gmina Atrakcyjna Dla Inwestora – udział Gminy w projekcie Gmina Atrakcyjna Dla Inwestora 
i uzyskanie w związku z tym trzygwiazdkowego certyfikatu to dowód na to, że pracownicy Gminy i ja 
nabyliśmy odpowiednia wiedzę do tego, żeby inwestora, którzy przyjdzie obsłużyć. Nikt nie dawał gwarancji, 
że udział w projekcie zakończy się budową fabryki Mercedesa na terenach Gminy Baborów. Nie taki był cel. 
Rozstawione tablice informacyjne informują potencjalnych inwestorów, że na terenie Gminy znajdują się 
tereny i kompetentni ludzie, którzy potrafią spełnić oczekiwania inwestorów. Natomiast, to, że inwestorzy nie 
pchają się drzwiami i oknami to będzie tak długo , póki niedaleko Baborowa nie powstanie autostrada, która 
inwestor może dojechać z surowcem i po której będzie mógł wywieźć gotowy produkt. Jak patrzymy na mapę 
inwestycji na terenie Opolszczyzny to centra produkcyjne, strefy ekonomiczne tworzone są w okolicach 
autostrad. My autostrady w Gminie Baborów nie mamy. Nie mamy złóż węgla itd. Naszym bogactwem są 
doskonałe grunty. Celem mojego działania jest poszukiwanie inwestora, który będzie chciał zając się 
przetwórstwem rolno-spożywczym, bo dla naszej Gminy byłoby to najkorzystniejsze.
Czy nie było żadnego inwestora- otóż mało kto z moich przeciwników politycznych zauważył na terenie byłej 
cukrowni powstał  i funkcjonuje zakład zatrudniający kilkanaście osób, doskonale prosperuje firma 
P.Czekańskiego zatrudniająca kilkanaście osób. Rozumiem że nie takie są oczekiwania. Oczekiwaniem jest 
fabryka mercedesa , opla albo innej potężnej fabryki. Nigdy nie powstaną one na tych gruntach i należy o tym 
pamiętać. Mówienie czego innego jest czysta demagogią, bo żaden duży producent, którzy stworzy kilkaset 
miejsc pracy nie ulokuje się na terenie Gminy choćby dlatego, że nie będzie miał rąk do pracy, bo analizując 
tereny inwestycyjne jednym z kluczowych argumentów dla inwestora jest ilość rąk do pracy, która na danym 
terenie znajdzie.
Po co place zabaw, inwestycje w szkole jak nie ma dzieci – dzieci jest coraz mniej, ale są. Gmina się 
wyludnia, ale  nie tylko Gmina Baborów. Ubywa ludności w Gminie Kietrz, Branice i wielu gminach na terenie 
całej Polski. Tego mechanizmu Burmistrz Gminy Baborów, ktokolwiek by nim nie był nie zatrzyma 
i opowiadanie, że jakiekolwiek działania Burmistrza powstrzymają ten proces cywilizacyjny mija się z prawdą.
Wolą każdego z Was jest zagłosowanie za lub przeciw absolutorium. Każdy wynik przyjmę z pokorą, mając 
jednak świadomość tego, że zarówno ja, jak wszyscy pracownicy i spora grupa radnych myśli podobnie jak ja 
i czyni starania w kierunku, aby w Gminie żyło się jak najlepiej. 

Radny B.Kanas – bardzo ważną sprawą dla radnego samorządowego jest umiejętność godzenia się 
z demokratycznymi wyrokami. To o czym mówił p.Dolipski poruszałem wiele lat temu na różnych sesjach 
i komisjach. Przychodzi mi ocenić sprawozdanie z tego, co większość z tego gremium uchwaliła rok temu.
Nie ma do czego się przyczepić. Zapytałem o wykreślone inwestycje również przez większość 
demokratyczną w trakcie roku budżetowego. P.Dolipski podsunął temat zajrzenia do zał. nr 4, ale tam tego 
nie znajdę, bo uchwałą Rady Miejskiej jeżeli były takie inwestycje zostały skreślone i tam ich nie ma. Tam są 
zadania inne. Byłbym nieuczciwy w stosunku do siebie, gdybym dzisiaj krytycznie wyrażał się 
o sprawozdaniu. Mam gorącą prośbę do P.Dolipskiego, aby to, co powiedział powtórzył przy dyskusji nad 
nowym projektem budżetu i wtedy będziemy się spierać, bo ja mam takie same odczucie. Nie jestem 
zadowolony z tego, że Gmina Baborów nie ma dzisiaj takiej siły pieniądza, żeby rozbijać się 

5



i robić kilkunastomilionowe inwestycje. Ja tu mieszkam, żyję, wiem na co nas stać. Dlatego pozwoliłem sobie 
na pozytywną opinię nt. realizacji tego budżetu. Ja rozmawiam z mieszkańcami i co przeciętnego 
mieszkańca obchodzi, że Gmina jest zadłużona? On chce mieć chodnik, załataną dziurę w drodze itp. Moi 
wyborcy zmienili mój światopogląd . Czy dzisiaj miałbym satysfakcję, żeby Gmina Baborów nie miałaby 
zadłużenia,  a nie wykorzystała możliwości środków unijnych na wykonanie tych zadań, które zrobiła. Nie, bo 
te sprawy zostałyby niezałatwione, a ja miałbym procesję pod moim domem i zaczepki mieszkańców na ulicy. 
Nie jestem zachwycony tymi inwestycjami, które zrobiliśmy – one były koniecznością. Byłbym szczęśliwy, 
gdyby Gmina Baborów wykonała taka inwestycje jak park wodny, albo coś takiego, gdzie przyjeżdżali by 
ludzie 
i zostawiali pieniądze, ale z motyką na księżyc, ja znam realia. Będę głosował za udzieleniem absolutorium.

Radny Mieczysław Hończak – jako Przew. Komisji Rewizyjnej pracowałem nad wnioskiem . Komisja 
wypowiedziała się jednogłośnie, ale po wystąpieniu P.Burmistrza, który powiedział, że u nas nie można 
inwestować, mamy takie grunty, ziemie, nie mamy dróg dojazdowych, nie zgadzam się z tym,  piętnaście 
kilometrów dalej  15 marca br.  zatrudniono 150 osób do fabryki okien, nie fabryki mercedesa. W tym 
wystąpieniu zabiera Pan nadzieję. O tym, że nie ma miejsc pracy w Baborowie, to da się odczuć w usługach, 
mamy tylko dwa lokale w Rynku. Świadczy to o tym, co  się dzieje się, emigrują młodzi ludzie . Wyborcy 
pytają mnie czy warto zostać w Baborowie . Pan odebrał powyższą wypowiedzią nadzieję. Ja wiem, że 
trudno pozyskać inwestorów i trzeba włożyć ogrom pracy, aby inwestorzy tutaj rozpoczęli  działalność.
Z Echa Baborowa pozwoliłem sobie wyliczyć, ile wydajemy na infrastrukturę  i jest to 1.288.000 zł.a kredytu 
zaciągnęliśmy 6.150.000 zł. Zawsze tłumaczyło się radnemu, że kredyty potrzebne są na inwestycje aplikacje 
do wniosków, a różnica wskazuje na to, że wydajemy na wydatki bieżące i nie umiemy zamknąć budżetu. 
Dlatego zmieniam swoją decyzję i będę głosował przeciw udzieleniu absolutorium.

Radny K.Dolipski – wiązanie autostrady z naszą gminą to jest jakieś nieporozumienie, bo wiadomo, że 
takiej autostrady nigdy nie będzie. Wiązanie tego z możliwością ściągnięcia inwestorów jest 
nieporozumieniem. Jest to skazywanie się na to, że degradujemy się jako miejscowość, gmina. 
Samozadowolenie z faktu, że MGSWŚ jest na plusie to kolejne nieporozumienie. Zachodzi pytanie po co ona 
w ogóle jest, skoro jest ZUK, który taką samą działalność prowadzi na terenach innych gmin czyli obsługę 
wodociągów , oczyszczalni 
i sieci kanalizacyjnych i robi to dobrze. Te Gminy są zadowolone. Dlaczego nie może tego robić u nas. To 
wszystko tylko mnie utwierdziło w tym, co powiedziałem wcześniej.

Burmistrz Gminy – to jak będzie Pan głosował jest Pana osobistą sprawą, sumienia i znajomości przepisów. 
Przepisy określają wprost, co podlega ocenie przy absolutorium. Jest jedna rzecz, która rzeczywiście nie 
tworzy dobrego klimatu dla inwestorów. Gdyby rozważali oni możliwość przyjścia na teren Gminy zapytają jak 
układa się współpraca pomiędzy Radą a Burmistrzem, bo to Rada a nie Burmistrz jest gwarancją stabilności 
przepisów i warunków. Jeśli poczytają lokalną prasę, to zachętę znajdą niezbyt dobrą. 
Temat MGSWŚ ciągle wraca –  Panie Dolipski miał Pan 4 lata  na zlikwidowanie tej spółki i też Pan jej nie 
zlikwidował . Spółka jest współwłasnością kilku właścicieli . Liczba ich spadła prawie o połowę. Być może 
teraz będzie wola i będę rozmawiał na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki planowanym na maj lub 
czerwiec i być może taki wniosek złożę. Takie wnioski już składałem i były one odrzucane przez 
współwłaścicieli tej Spółki. Tak samo odrzucili wniosek P.Dolipskiego jak Pan chciał tę Spółkę zlikwidować.
W tej chwili po rozmowach widzę wolę niektórych z nich i może Spółka zostanie zlikwidowana, ale nie 
uprawiajmy demagogii mówiąc, że Spółka funkcjonuje a w niedopowiedzeniu ma się na myśli to, że to 
Burmistrz nie chce jej zlikwidować.

Radny K.Dolipski -  powiedział Pan, że bogactwem tej Gminy są gleby, ziemie – nie neguję tego, ale dla 
mnie bogactwem tej gminy są ludzie, a dopiero później ziemia. Jeżeli tutaj nie nastąpi zmiana sposobu 
myślenia i traktowania, to będziemy tkwili w tym czym tkwimy.

6



Przewodniczący ogłosił przerwę.
Po przerwie

Wiceprzewodniczący RM  J.Jasion – byłem za uchwaleniem budżetu na 2009r. Teraz patrząc na 
wykonanie  budżetu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej należałoby przyjąć, że KR patrząc na realizację 
zadań zapisanych do wykonania w 2009r. stwierdza, że te zadania zostały wykonane. Nie wnikam czy 
Burmistrz zasługuje na ocenę taką, a nie inną w kontekście  szukania inwestorów, przedsiębiorców, bo w tym 
momencie nie to chodzi, ale patrząc pod kątem tego, co zostało zapisane w uchwale na 2009r. i to, co 
zostało wykonane będę głosował za udzieleniem absolutorium  Burmistrzowi za 2009r. Na pewno są zadania, 
które można było wykonać np. kanalizacja na ul. Stawowej, Róży Wiatrów, ale jak wiemy to zadanie jest 
zapisane na 2010r. Na pewno mamy nierozwiązany problem kanalizacji ściekowej i jest dużo do zrobienia.

Radny M.Hończak – może zaprzeczam sam sobie, ale ochłonąłem i  stwierdzam, że absolutorium dotyczyło 
oceny pracy Burmistrza przez rok . Doznałem olśnienia i jednak będę głosował za udzieleniem absolutorium, 
a te zastrzeżenia, które miałem wyraziłem pod wpływem impulsu po wypowiedzi Burmistrza.

Przew. RM – rozumiem wątpliwości i oczekiwania, ale musimy sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, że pewne 
rzeczy zapisane w budżecie są zapisywane pod wpływem informacji jakie są i spływają do Gminy i jednostek 
samorządowych. Jak podkreśliła RIO jesteśmy samofinansującą  się instytucją i sami rządzimy się tym, co 
mamy, ale posiłkujemy się tym, co zapewnia nam Budżet Państwa . Jeśli by wrócić do tego, co mówili 
politycy, że działania 2007-2013, gdzie będzie duży spływ pieniędzy unijnych, to dzisiaj wiele zadań byłoby 
już rozwiązanych nie tylko w naszej gminie, ale w większości gmin . Jednak rzeczywistość to wszystko 
weryfikuje . Składane obietnice i propozycje były dużo wcześniej, a realizacja nastąpiła dopiero po dwóch 
latach. Czyli pierwsze poważniejsze środki spływają do gmin od roku 2009. Można powiedzieć, że w roku 
2006-2006 też były różne programy, ale wszystkiego się uczymy. Dzisiaj nie mamy możliwości realizacji tego 
z dnia na dzień, czy zaplanowania w jednym budżecie. Stare kraje UE wiele lat dochodziły do pewnych 
rzeczy i trochę obiektywnej oceny, merytorycznej dyskusji nad problemami, potrzebami naszego środowiska 
będzie powodowało to, że społeczeństwo z roku na rok może bardziej zadowolone. Jednak, jeżeli będzie to 
na zasadzie nie bo nie i nie będzie konsensusu tylko kruszenie kopii, a wyników końcowych na pewno nie 
zobaczymy. Jak zauważył P.Kanas demokracja rządzi się tym, że większość ma rację. W tym momencie 
priorytety dla jednych i niezadowolenie z realizacji, a zadowolenie dla drugich, bo zrealizowano zadania, 
społeczeństwo zadowolone. Proszę o obiektywną ocenę realizacji zadań, a co za tym udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Gminy.

Radny B.Kanas – chciałbym zwrócić uwagę na postawę Przew. Komisji Rewizyjnej M.Hończaka. Myślałem, 
że po tej dyskusji stracę zaufanie nie tylko do Przewodniczącego, ale i do pracy całej Komisji Rewizyjnej. 
Wyrażam duże uznanie dla postawy, zweryfikowania swojego poglądu przez P.Hończaka, bo nie łatwo jest 
w takiej sytuacji zmienić dwukrotnie stanowisko. 

Wobec wyczerpania dyskusji Przewodniczący W.Kacprzak poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2009r.
W wyniku głosowania 
Rada Miejska w Baborowie w obecności 12 radnych-  10 głosami „za” , przy 2 głosach „przeciw” i 0 
głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXV-257/10 w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy  za 2009r.. – uchwała stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
b) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- projekt druk nr 262/10 
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Proponuje się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną w Czerwonkowie  nr 245/2 o 
powierzchni 0,22 ha

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

Rada Miejska w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 
„wstrzymujących”  podjęła uchwałę nr XXXV-258/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 
sprzedaży.- stanowi ona zał. nr 8 do protokołu.

c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego- projekt druk 
nr 263/10

Sekretarz Gminy Wiesław Kozyra omówił projekt uchwały.
Związek Gmin Śląska Opolskiego zwrócił się do Gminy z wnioskiem o podjecie uchwały, która zmienia 
załącznik do Statutu Związku, ponieważ lista Gmin, które są członkami Związku była załącznikiem do Statutu, 
a Statut zmienia się w trybie jakim się go przyjmuje, w związku z czym każda z gmin, która należy do 
Związku musi to przyjąć bezwzględną większością ustawowego składu Rady.
Należy dokonać zmiany załącznika, który mówi o tym, że do Związku należy 33 gminy.

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

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

Rada Miejska w obecności 12 radnych – 11 głosami „za” przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym podjęła uchwałę nr XXXV-259/10 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin 
Śląska Opolskiego.- stanowi ona zał. nr 9 do protokołu.

Ad 3
d) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 20010r.- projekt 
druk nr 264 a

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

Radny C.Wanat – dlaczego kwota limitu w § 2 jest 6.667.810 zł.

Skarbnik Gminy – suma się bierze z zapisów w uchwale budżetowej, gdzie jest zapis 6.267.810 zł.. 
Proponowane jest zwiększenie o 400 tys zł, kredytu obrotowego. Chodzi o skorygowanie kwoty do obecnych 
potrzeb.

Radny C.Wanat – ale dlaczego to zwiększenie.

Burmistrz Gminy – chcemy zwiększyć limit kredytu obrotowego.  Na ten moment  mamy ważną uchwałę 
RM, która upoważnia mnie do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w określonej wysokości . Procedura 
uzyskiwania tego kredytu jest bardzo rozciągnięta, trwa ponad 2 miesiące . Od miesiąca wprowadziłem 
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blokadę we wszystkich jednostkach organizacyjnych polegającą na blokadzie wszystkich wydatków prócz 
bieżących wydatków jednostek. Nie ma wykonywania remontów, podpisywania umów , które wiązały by się z 
płatnościami do czasu, kiedy otrzymamy kredyt długoterminowy. Szkoda nam czasu, ponieważ brak środków 
na koncie dziś, blokuje wykonywanie drobnych zadań przez Gminę, które i tak będą wykonane, bo są 
zapisane w budżecie i są na to środki. Zwiększenie tego limitu nie spowoduje wzrostu zadłużenia Gminy na 
koniec roku. Te pieniądze, jeżeli będzie taka potrzeba zostaną pożyczone np. na miesiąc i zwrócone jeszcze 
w danym roku. Po podpisaniu umowy środki będą regularnie spływały i zadania będą mogły być realizowane. 
Mamy zatrudnionych kilku pracowników interwencyjnych i im trzeba zapewnić materiał do pracy. W tej chwili 
nie możemy tego zrobić, bo musimy mieć zachowaną płynność finansową jeżeli chodzi o zobowiązania już 
zaciągnięte i sprawy pracownicze czyli wynagrodzenia, składki do ZUS itp. Tutaj raczej nie zabraknie, ale 
ucieknie nam półtora, dwa miesiące w realizacji bieżących zadań i drobnych prac remontowych, które i tak 
trzeba zrobić. Nie mogę podpisać umowy na wykonanie np. remontu dachu na szatni sportowej bo nie mam 
gotówki w kasie. Ten kredyt obrotowy zostanie spłacony w momencie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego.

Radny M.Hończak – P.Skarbnik zgodnie z wnioskiem jak wygląda sytuacja finansowa tzn. faktyczne środki 
nie te na papierze. 

Skarbnik Gminy – to co na papierze to też było w rzeczywistości. Wykonanie dochodów  budżetowych na 31 
marca 2010r. wyniosło 4.262.065,77 zł. do planowanych 15.510.588 zł. Wykonanie wydatków wyniosło na 
plan 20.074. 317 zł. w kwocie 3.970.356 zł. Ponadto na chwilę obecną na koncie są pieniądze, ale obecnie tę 
część kredytu obrotowego na które mieliśmy upoważnienie do tej pory mamy podpisaną umowę, ale ten 
kredyt do tej pory nie był uruchamiany, jednak musimy wziąć pod uwagę, że rozpoczyna się wiosna 
i rozpoczynają się prace . Rozpoczną się prace w Boguchwałowie, remonty dróg, mamy podpisane umowy, 
na to potrzebne żywe pieniądze, nie plany. Jednocześnie Gmina funkcjonuje, pracownicy pracują, należy im 
się za to wynagrodzenie, mamy różnego rodzaju opłaty typu energia, woda im podobne rzeczy. Musimy to 
zapłacić, potrzebujemy tych pieniędzy. Może przewidujemy trochę sytuację na wyrost. Mając to upoważnienie 
wcale nie oznacza, że my zaciągniemy te dodatkowe 400 tys kredytu obrotowego. Jest to tylko furtka dla nas, 
gdyby rzeczywiście tak było. Jest to najszybsze wyjście z sytuacji i zabezpieczenie płynności finansowej 
Gminy. Jeżeli nie będzie takiej konieczności to kolejnej umowy na 400 tys zł. nie będziemy podpisywać. 
Niezbędne nam jest w tym okresie w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie przetargu na kredyt długoterminowy na 
finansowanie planowanego deficytu. Tam jest okres oczekiwania 2 miesiące, zakładamy jeszcze poślizg do 2 
tygodni. Kredyt jest ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i to musi potrwać. Pieniądze 
musimy mieć.

Radny M.Hończak – jeżeli chodzi o spłatę kredytów, to w tym roku mamy 2.100.000zł.  oraz obsługa.

Skarbnik Gminy – w tym roku mamy do spłaty kredyty w wysokości 1.400.000zł.będziemy płacić od 
faktycznie zaciągniętych kredytów. Pełne odsetki będziemy płacić dopiero jak zaciągniemy pełną kwotę.

Radny M.Hończak – i do tego trzeba doliczyć jeszcze 800 tys zł.

Skarbnik Gminy – 800 tyś zł. to jest kredyt krótkoterminowy, on nie wchodzi do zadłużenia od którego 
liczony jest wskaźnik. My musimy spłacić ten kredyt w ciągu roku. Każdy wpływ jakichkolwiek środków 
zmniejsza ten limit.  

Radny M.Hończak – to na koniec roku mamy 2.900.000 zł.

Skarbnik Gminy – nie ma innej możliwości, musi być spłacony 
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Radny K.Dolipski – o skali deficytu było wiadomo w momencie podjęcia uchwały budżetowej tj. w grudniu 
ubiegłego roku. W związku z tym dlaczego tak późno ogłoszono przetarg na zaciągniecie tego kredytu 
długoterminowego, dopiero w kwietniu

Skarbnik Gminy – wydaje mi się, że nie zostało późno ogłoszone, dlatego, że do tego kredytu zanim 
mogliśmy ogłosić przetarg musieliśmy posiadać stosowną opinię RIO. O tę opinie wystąpiłam w połowie 
lutego. Otrzymaliśmy opinię na początku kwietnia, a żeby wystąpić do RIO o opinię muszę mieć wiarygodne 
dane księgowe, które są podstawą do wydania opinii. Wcześniej jest to niemożliwe, bo praktycznie rok 
budżetowy kończy się 30 kwietnia. Do tego czasu  prowadzimy prace księgowe.

Radny C.Wanat – co roku zaciągamy kredyty i też ten obrotowy , w tym roku po raz pierwszy zmieniamy tę 
kwotę, czyli przewidywania są,  że zabraknie pieniędzy,  co wskazywałoby, że ta sytuacja finansowa 
w Gminie nie jest najlepsza.

Przew. RM – dlaczego musiało być ogłoszone w Dzienniku UE

Skarbnik Gminy – było to związane z wielkością kredytu i unijnymi przepisami. Kredyt w takiej wysokości 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra, które określa sposoby ogłaszania przetargów zamówień publicznych. 
musi być publikowany w Dzienniku Urzędowym UE, tam z kolei są inne terminy, termin oczekiwania na 
ogłoszenie wynosi 40 dni, do tego dojdzie okres rozstrzygnięcia przetargu, okres oczekiwania na podpisanie 
umowy i jest ponad 2 miesiące. W przypadku, kiedy kwota kredytu jest mniejsza, a do tej pory były mniejsze 
kwoty kredytu, wtedy ogłaszamy taki przetarg w polskim Dzienniku Urzędowym Zamówień Publicznych . Np. 
w ubiegłym roku przetarg był ogłoszony w ciągu 7 dni. Potem był okres rozstrzygnięcia przetargu, podpisania 
umowy. W ciągu dwóch tygodni mieliśmy umowę kredytową.
W 2009r. podpisaliśmy umowę na kredyt długoterminowy 1 czerwca, a po raz pierwszy zaciągnęliśmy 
transzę kredytu pod koniec lipca. W tamtym roku również mieliśmy otwartą linię kredytową na kredyt 
obrotowy, a w ciągu całego roku dwukrotnie na bardzo małe kwoty została uruchomiona ta linia. Jest to 
asekuracja. W tym roku mamy bardzo dużo zadań do wykonania i na to potrzebna jest gotówka.

Burmistrz Gminy – ponadto realizacja niektórych zadań już się zaczęła np. wykonanie zespołu boisk i w 
niedługim czasie spodziewamy się faktur.
Bardzo długo zastanawialiśmy się z P.Skarbnik, czy zwiększać limit w rachunku bieżącym, czy nie . 
Moglibyśmy nie zwiększać, natomiast gdyby taka potrzeba się pojawiła np. w maju przed planowanym 
terminem sesji, to trzeba było by specjalnie zwoływać sesję. Lepiej mieć uchwałę i z niej nie korzystać niż 
później na szybko zwoływać komisje i sesję.

Radny J.Jasion – zdanie moje jako radnego Państwo znają. Jak był uchwalany budżet na 2010r. Wyraziłem 
swoją opinię . Czy ona była płomienna jak to zostało określone, nazwane to pozostawiam bez komentarza. 
Była to opinia radnego, który z pełną świadomością, obawą patrzył na 2010r. i 2011r. Moje obawy w tym 
kierunku jeszcze bardzie się utwierdzają, że miałem rację. Moim zdaniem jesteśmy w sytuacji takiej, że 
potrzebujemy tego kredytu, bo nie będziemy egzystować. Gdybym miał głosować za tym, to zapytałbym co 
będzie za te 400 tys.zł. Burmistrz mówił, że trzeba drzewka posadzić, puszkę farby kupić, kostkę brukową, 
ale chciałbym jakieś konkretne wyszczególnienie na co te pieniądze mają być. Swoją opinię wyraziłem na 
komisji Budżetu i nie popierałem tego projektu uchwały. Podtrzymuję swoje zdanie z troska, co będzie dalej. 
Nie powstają nowe zakłady i zachodzi pytanie z czego my to spłacimy. Jak my zamkniemy projekt budżetu na 
2011rok. Szkoda, że nie mówimy o pakiecie oszczędnościowym, szukaniu oszczędności., może tak się 
stanie. 

Radny B.Kanas – proponuję nie wiązać Burmistrzowi rąk, niech działa choćby dlatego, żeby później nie miał 
argumentu i nie mówił, że nie zrobił czegoś, bo Rada nie pozwoliła zaciągnąć kredytu. Radny Jasion 
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powinien się cieszyć z takiej sytuacji, dlatego, że o to, o co kiedyś wspólnie walczyliśmy tj. o ograniczanie 
wydatków bieżących, by nasza Gmina była tańsza nie dało się tego zrobić, ale ekonomia zmusi Burmistrza 
do tego . Naszej Gminy w obecnej chwili nie stać na funkcjonowanie bez kredytu i musicie  sobie Państwo 
z tego zdać sprawę. Każdy ruch blokujący Burmistrza tylko pogorszy sytuację. Nadszedł czas, że ekonomia 
sprawi, że w tej Gminie nastąpią radykalne zmiany wydatków budżetowych, bo inaczej nie da się żyć.

Radny F.Wierzbicki – co by się stało, gdyby ten kredyt 400 tys zł. nie został pobrany i Gmina traci płynność 
finansową. Rozumiem, że te 400 tys zł kredytu będzie z chwilą otrzymania kredytu długoterminowego od 
razu spłacone . Jestem za zwiększeniem tego limitu do 800 tys zł. 
Jakie skutki by poniosła Gmina, gdyby straciła płynność finansową

Burmistrz Gminy – utrata płynności finansowej Gminy nie wchodzi w rachubę, to nie o to chodzi. Nawet 
jeżeli zabraknie nam na tydzień, dwa pieniędzy na zapłacenie ZUS, to trzeba będzie zapłacić odsetki karne – 
tylko tyle. Zadania, które mamy wykonywać na bieżąco, będą musiały dwa miesiące poczekać, bo nie 
podpiszę umów z wykonawcą, bo nie mam pieniędzy, żeby mu zapłacić. Zaczniemy je realizować dopiero 
z początkiem lipca. Uciekną nam dwa miesiące. Potem będziemy realizować kilka zadań równocześnie, i nie 
będziemy mieli możliwości skutecznie dopilnować, aby zostały wykonane zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Pracownicy, których refunduje Powiatowy Urząd Pracy mogą grabić liście, sprzątać rowy, tam gdzie nie 
trzeba inwestować, bo na wynagrodzenie daje PUP.

Wobec wyczerpania dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w Baborowie w obecności 12 radnych – 7 głosami „za”, przy 5 głosach 
„przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr  XXXV-260/10 w sprawie wprowadzenia  
zmian do budżetu na 2010r. – stanowi ona zał. nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad 3
e) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( nieruchomości w 
Boguchwałowie) – projekt druk nr 265/10

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży  w drodze przetargu nieruchomość w Boguchwałowie  nr 175/5 o 
pow. 0,12 ha.

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

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

„przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr  XXXV-261/10 w sprawie przeznaczenia  
nieruchomości do sprzedaży – stanowi ona zał. nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
Przew. RM w swoim sprawozdaniu z pracy z okresu miedzysesyjnego :
- przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do 30 kwietnia br.
- poinformował o przysłanych kondolencjach z miasta partnerskiego Hradec nad Moravci w związku z    
  tragedią pod Smoleńskiem

Przew.RM stwierdził, że z uwagi na pilne obowiązki służbowe dalszą cześć obrad poprowadzi 
Wiceprzewodniczący RM J.Jasion
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- do Burmistrza  wpłynęła prośba o przyjęcie do Gminy Baborów rodziny z Kazachstanu, Burmistrz skierował 
pismo do RM (  pismo stanowi  zał. nr 12 do niniejszego protokołu) 

Burmistrz Gminy – istnieje program pomocy repatriantom, którzy byli przymusowo wysiedleni . Decydując 
się na przyjęcie takiej rodziny, należy mieć świadomość, że trzeba im zapewnić mieszkanie i pracę. Jako, że 
nie bardzo widzę takie możliwości, dlatego odpowiedź, którą skieruję do autora tego pisma będzie zgodna z 
Państwa oczekiwaniem . Ja osobiście nie widzę możliwości zapewnienia  godziwego startu  tym 
potencjalnym repatriantom.

Radny F.Wierzbicki – czy był już taki przypadek, że Gmina przyjęła repatriantów.

Burmistrz Gminy –  taki przypadek był. Na terenie Baborowa osiedliła się rodzina P.Morawskich. Tym 
ludziom udało się zapewnić mieszkanie i start.

Radny F. Wierzbicki – proponuję szerzej na ten temat porozmawiać  na Komisji Oświaty.

Radny B.Kanas – myślę że takie pismo adresat złożył nie tylko do Gminy Baborów. Szuka możliwości . 
gdybyśmy byli Gminą bardziej zasobną w substancję mieszkaniową i mieli możliwość zatrudnienia to tak, ale 
jest to kłopot przyjąć, a potem nie zapewnić odpowiednich warunków. Nie stać nas dzisiaj na to i dalsza 
dyskusja na ten temat, odsyłanie do komisji chyba niczego nie zmieni. Z wielkim szacunkiem i współczuciem, 
ale patrzę też na mieszkańców naszej Gminy i ich w pierwszej kolejności chciałbym honorować.

Ad 5.
Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie miedzysesyjnym zostało radnym 
przekazane w formie pisemnej i stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu.

Radny F.Wierzbicki – proszę o rozwiniecie pkt 6

Burmistrz Gminy – odwiedził nas potencjalny inwestor, który chciał porozmawiać na temat możliwości 
zainwestowania na terenie Gminy Baborów . W trakcie rozmowy okazało się, że należy do grupy ludzi 
inwestujących w budowę obiektów handlowych wielkopowierzchniowych. Byłby zainteresowany budową 
obiektu pod „Biedronkę” . Z uwagi na to, że  taka inwestycja na terenie Baborowa już się rozpoczęła 
przedstawiłem możliwości, pokazałem działki, którymi dysponujemy, bo nie wszystkie leżą w gestii Gminy np. 
prawie 20 ha po byłej Cukrowni. Inwestor informacje zebrał i oczekujemy na efekty, bo zgodnie z jego 
oświadczeniem zajmuje się różną działalnością, także pośrednictwem w handlu nieruchomościami. Wg jego 
oświadczenia mają bardzo duży rynek i nie wykluczone, że pojawią się  z kimś, kto będzie chciał 
zainwestować.

Radny B.Kanas – dwa miesiące temu na spotkaniu w Głubczycach rozmawiałem nt. Biedronki. Padały 
nazwiska, nieuregulowane rachunki i coś tak mi wygląda to grubymi nićmi szyte. Rozmówca przy mnie 
dzwonił do źródła, tam też nie uzyskał odpowiedzi i ja nie wiem czy z tego coś będzie w Baborowie.

Burmistrz Gminy – ani Burmistrz ani Rada nie ma wpływu  na zachowania inwestora. Mogę przedstawiać 
Państwu tylko stan mojej wiedzy na dzień dzisiejszy. Wg mojej wiedzy P.Kampka z Raciborza  w dalszym 
ciągu prowadzi proces inwestycyjny, bo proces inwestycyjny to nie tylko prace koparką lub innym sprzętem, 
ale również cała masa uzgodnień do projektu . Te uzgodnienia jeszcze trwają. W zeszłym tygodniu np. 
p.Kampka zwracał się o uzgodnienie wjazdu na drogę. Uważam, że proces inwestycyjny się toczy, a co 
będzie tego nikt nie wie.
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Ad 6.
Radny B.Kanas – w związku z tym, że na Komisji Budżetu dowiedziałem się, że  zaszły  w sprawie 
organizacji dożynek zmiany , a pamiętając moje wystąpienie przy uchwalaniu budżetu na 2010r. 
uwarunkowane pewnymi uzgodnieniami i deklaracjami ze strony Burmistrza, wtedy byłem skłonny zgłosić 
wniosek o zmniejszenie  kwoty  na  dożynki w związku z sytuacją ekonomiczną Gminy. Dzisiaj zgłaszam 
wniosek, żeby na najbliższej komisji złożono informację za ile możemy w sposób o wiele skromniejszy 
zorganizować dożynki i  wprowadzić zmiany do budżetu . To wymaga analizy, wiedzy żeby zaproponować tę 
kwotę z mojej strony. Wobec tego oczekuję jakiegoś  wyliczenia, analogii do dożynek z lat ubiegłych i wtedy 
będę mógł  zgłosić kwotę jaką należałoby zaplanować na organizacje tych dożynek. 

Dyr. GZOKiS B.Czekańska – w związku z poruszonym tematem na ostatniej Komisji przygotowałam ten 
temat. Jak tylko skończyły się zeszłoroczne dożynki, które były dożynkami powiatowymi podliczyłam koszty i 
jednodniowy koszt wyniósł 65 tys zł. Jaka była oprawa każdy wie, nie był to żaden luksus. Z tego 20 tyś zł 
było dofinansowania Starostwa Powiatowego. Ponieważ współorganizator tj. pan Wojtczak, który miał 
wyłączność na całą garmażerkę i inne różne rzeczy powiedział, że więcej jeżeli będę chciała jego pomocy na 
Rynku dożynek nie zrobi, ze względu, że wszystkie sklepy na około są otwarte i on wnosząc swój akces 
niefinansowy tj. za darmo namiot, wyposażenie nie może narażać się na straty. W związku z tym, jak chcemy 
dożynki na Rynku, to on nie będzie. Mając to wszystko na uwadze postanowiliśmy zaproponować 
organizację dożynek na boisku. Rozmawiałam z P.Wojtczakiem, aby za mniejsze pieniądze zrobić 
dwudniowe i dla wszystkich będzie to z korzyścią. Skoro Dożynki Powiatowe kosztowały 65 tyś zł 
stwierdziłam, że za 57 tys zł. dwudniowe dożynki przy dużym wsparciu P.Wojtczaka może nam się uda zrobić 
i taką propozycję przedstawiłam Państwu. Pamiętamy jaka dyskusja się wywiązała podczas omawiania 
projektu budżetu, że dożynki dwudniowe, rozpusta w Baborowie i kwota została obcięta o 10 tys zł.na 
monitoring.
 W związku z czym zostało 47 tys zł. i tak zostało to zapisane w budżecie. Już wtedy Państwu powiedziałam, 
że za 47 tys zł. to ja dwudniowych dożynek nie zrobię. Są to pieniądze na dożynki jednodniowe. Kwota 47 tys 
zł. została jeszcze pomniejszona o 1200 zł, bo zorganizowany został koncert kolęd Chóru Głubczyckiego, ale 
obiecałam również Państwu, że spróbuję znaleźć dodatkowe pieniądze i być może uda mi się te dwudniowe 
dożynki zrobić . Szukaliśmy pieniędzy np. w Witrynie Wiejskiej, jednak okazało się, że nie finansują takich 
imprez jak dożynki gminne, ale złożyliśmy na cykl imprez wielkanocnych, ale też odrzucono, bo zasięg był za 
mały, jeżeli chodzi o uczestników . Robiliśmy rozeznanie w Euroregionie Silesia, ale podstawą przyjęcia 
wniosku jest współpraca transpraniczna . W zaplanowanych w budżecie 47 tyś  zł. nie miałam zaplanowanej 
żadnej współpracy z Czechami, bo też nie było takiej potrzeby, bo to generuje kolejne koszty. Termin 
najbliższego naboru kiedy moglibyśmy składać wniosek to 7 czerwca, rozstrzygnięcie po16 września br., a 
dożynki mamy planowane 5 września br. Nie ma żadnej gwarancji, że rozstrzygniecie będzie po naszej myśli. 
Mamy LGD i okazuje się, że GZOKIS nie może być beneficjentem. Może nim być Gmina, ale ona ma już 
złożone inne ważniejsze wnioski. Został jeszcze Urząd Marszałkowski, ale zakres wniosków gminnych jest 
tak niewielki, że niestety oni w ogóle na takie wnioski nie zwracają uwagi. W związku z tym nie było 
możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy i zostało 45.850 zł.i za to postanawiam zrobić jednodniowe 
dożynki na boisku. Postanowiłam jeszcze targować się z p.Wojtczakiem, co mógłby jeszcze za darmo dać, 
ponieważ musiałam zredukować koszty  z 65 tys zł. w zeszłym roku do 45 tys zł. w tym roku. Ubiegłoroczne 
też  były jednodniowe,  a  nie różnią się one zbytnio. Oprawa jest zawsze ładna, program artystyczny, to jest 
jedyna rzecz, która się nieco różnią. P.Wojtczak da nam scenę, podłogę, namiot, wyposażenie namiotu i do 
tego doda scenę, gdzie wynajęcie samej sceny o tej wielkości, która potrzebna jest na występy to kwota 4 tys 
zł. Prócz tego będzie miał swój agregat prądotwórczy . To wszystko daje nam w zamian za wyłączność. 
Można jeszcze zaoszczędzić na programie artystycznym . Dla przykładu program artystyczny z zeszłego 
roku kosztował 30 tys zł.a jak Państwo wiecie nie był zbytnio zniewalający, był przeciętny, ponieważ kwota 30 
tys zł. jest kwotą, którą dobry zespół bierze za 1,5 godz. występu. W tym roku niestety tylko 20 tys zł. będzie 
przeznaczone na cały program artystyczny dożynek. Koszty dożynek,  to nie tylko występy na scenie. To jest 
jeszcze oprawa korowodu, wyżywienie, środki na konkurs koron dożynkowych i prezentacji w korowodzie, 
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opieka medyczna, nagłośnienie, zaproszenia, plakaty, sprzątanie po dożynkach, artykuły higieniczne, toalety 
itp. Jeżeli państwo proponujecie coś jeszcze zmniejszyć bardzo chętnie podyskutuję.

Radny B.Kanas – chciałbym zaproponować, abyśmy szli w kierunku promowania tego co posiadamy w 
własnej Gminie. To nie musi być jakiś znany zespół . Dożynki rozkręcają się dopiero wtedy, jak się ściemni i 
wtedy ludzie chętnie  zatańczą i bawią się. Ograniczmy to. To nie musi ktoś cały czas występować na scenie. 
Dajmy ludziom czas na zjedzenie w domu obiadu, spacer, ukróćmy te wydatki, które wypływają z naszej 
Gminy bezpowrotnie. Po za tym zespół przygrywający do tańca, konkretny występ dla dzieci, ewentualnie 
kabaret dla dorosłych. Tak jak rolnicy podczas dożynek powinni promować swoje płody rolne tak my 
zaproponujmy własną kulturę . Jeżeli jej nie ma to będzie skromna, taka jaka jest, może w przyszłości się 
rozwinie.

Dyr. GZOKiS – to co powiedział P.Kanas to były moje marzenia, gdy zaczynałam być dyrektorem w GZOKiS. 
Szybko ich się pozbyłam i to z przyczyn zupełnie realnych. 5 września jest datą, kiedy  mimo najlepszej 
współpracy ze szkołą nie ma możliwości stworzenia programu w wykonaniu dzieci w ciągu kilku dni, chwała 
temu, komu uda się znaleźć w Baborowie kogoś, kto chciałby zaprezentować się z jakąś kulturą i przedstawić 
ją na scenie. Jeżeli wystawimy program dla dzieci i kabaret to jest to 1,5 godzinny program . Najlepiej byłoby 
zacząć o 19:00,  tak się nie da. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że młodzież ucieka, a słyszę opinię młodych 
nt. dożynek. Chcieliby zespół rockowy na scenie i nic więcej. Nie ma możliwości, aby pogodzić wszystkich. 
Były tańce regionalne- nie podobało się, byli cyganie-część ludzi miała pretensje. Nigdy nie można dotrzeć 
do wszystkich, a liczyć na występ naszych nie ma możliwości. Proszę przypomnieć sobie zespół mażoretek, 
który obsługiwał wszystkie imprezy i słyszałam ciągłe narzekania, że znowu te mażoretki. Wydaje mi się, że 
raz w roku dożynki świadczą o nas, bo na te dożynki przyjeżdża wielu ludzi obcych, luksusów nie mamy.
Kwota 20 tys zł na program artystyczny, to jest dolna granica możliwości.

Radny B.Kanas – chcę zaproponować jeden zespół, taki, który na weselu potrafi zagrać dla wszystkich i od 
rana do wieczora.

Dyr. GZOKiS - pozwólmy robić tym ludziom, którzy się na tym znają . Taki zespół, który Radny proponuje, to 
też za darmo nie zagra, a jeżeli tak to w tym roku mogę go na próbę wziąć, bo z każdym tak robię. Natomiast 
może on zagrać do tańca tylko i wyłącznie wieczorem i jeżeli jakość jego jest niewiadomo , to najlepiej od 
22:00. Na scenie przez całe popołudnie musi odbywać się coś co zaciekawi różny przekrój wiekowy i 
zainteresowań naszych mieszkańców. 

Radny B.Kanas – może pokaz jakiegoś tańca dla dzieci, dorosłych, czy nauka tańca 

Dyr. GZOKiS – to nie na dożynkach

Starosta Powiatu- jeżeli P.Wojtczak, który będzie obsługiwał dożynki pod względem cateringowym usłyszy, 
że chce Pan w ramach programu dać jeden zespół to powie, że scenę zabiera i w ogóle nie ma dożynek. 
Trzeba wziąć pod uwagę, że on patrzy kto występuje, bo wtedy ma interes, a jak nie to w to nie wchodzi. 
Wtedy koszty wzrosną na 70 tys.zł.

Dyr. GZOKiS – wycena tego, co P.Wojtczak proponuje to jest 16,500 zł.

Wiceprzewodniczący RM – uważam temat dożynek za wyczerpany na obecnej sesji . Jest jeszcze czas na 
dialogi i porozumienia.
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Dyr. GZOKiS – nie ma  już czasu na dialogi i porozumienia dlatego, że ja umowy podpisuję już i tak to jest 
późno. Niestety wykonawcy nie mogą czekać, aż my się dogadamy. Poruszam się w ramach przyjętych do 
budżetu 45,850  zł.

Wiceprzewodniczący RM – reasumując kwota na dożynki zamyka się kwotą 45,850 zł w budżecie i nie ma 
żadnych innych możliwości pozyskania środków na ten cel.

Radny M.Hończak – była jeszcze zaplanowana impreza „Powitanie lata”

Dyr. GZOKiS – to jest festyn „Powitanie lata”. Kwota zaplanowana w budżecie na ten cel to14.700 zł. Jest to 
dwudniowy festyn . Dlatego tak tanio, bo  instruktorzy będą organizować dla dzieci konkursy itp. Impreza 
zaczyna się w jednym dniu po południu występem zespołu i zabawą, a drugim dniu będzie program 
artystyczny za 12,500 zł.

Radny M.Hończak – mamy oświadczenie P.Kanasa „Fakty przeciwko bredniom” i w nim jest mowa o 
zapewnieniu Burmistrza, że pozyska jakieś środki na te imprezy, Pani mówi że tych środków nie ma. 
W związku z tym będą nas kosztowały ponad 60 tys zł.
Przy takim zadłużeniu bawimy się na kredyt. Jest to 60 tys zł., które ciężko pozyskać do budżetu. Dla mnie 
zabawa na kredyt jest nie do przyjęcia i jeszcze jakieś Powitanie lata za 15 tys zł. 
Ja przez te cztery lata słuchałem, co to jest w skali budżetu, tylko proszę powiedzieć jak to mamy zarobić, jak 
się likwiduje działalności gospodarcze. Mamy przykład dwóch sklepów na Rynku, które już nie funkcjonują i 
nie będą płacić podatku. Mogę to zweryfikować całkowicie. Jeżeli Pani robiła dożynki gminne za trzydzieści 
kilka tysięc, to co to z tego wynika, że mają być za 45 tys zł. W ogóle ja bym się zastanowił, dlatego byłem 
przeciwny zaciąganiu kredytu krótkoterminowego . Nie ma woli oszczędzania. 45 tys zł. dożynki 15 tys 
Powitanie lata – mnie to przeraża. Czemu 800 tys kredytu -niech będzie 1.000.000-1200.000 zł. Więcej 
zaciągniemy, więcej wydamy. Proszę zarobić te 15tys zł.. Trudno pozyskać te pieniądze, bo nie ma 
działalności gospodarczej.

Dyr. GZOKiS – Gmina ma zadłużenie i określone warunki nie od dziś. Do tej pory do kiedy dożynki były na 
Rynku Panu radnemu to w ogóle nie przeszkadzało- dziwne?. Ja oszczędności wykażę, ponieważ 
zeszłoroczne dożynki kosztowały 65 tys zł., teraz kosztują tylko 45 tys zł. To jest właśnie ta oszczędność.
Już nie mogą kosztować mniej. Mam dziwne wrażenie jakby niektórzy radni byli sklonowani, bo raz ten sam 
człowiek mówi o tym, że młodzież ucieka, nic się nie dzieje, że to wszystko jest naszą winą. Za chwilę ten 
sam człowiek mówi, że po co my to wszystko robimy. Nic nie róbmy, pieniądze będziemy mieć i będzie fajnie. 
Nie da się w tym przypadku mieć i być zadowolonym. Tak się nie da. Może macie możliwości załatwienia 
programu artystycznego tańszego. Uważam, że mieszkańcy naszej Gminy mają prawo oczekiwać, że raz w 
roku odbędą się dożynki. Słyszałam również negatywne opinie od pewnej grupy osób, również wyborców 
dlaczego to jest ciągle na Rynku- nie mogą spać , przeszkadza im, kierowcy mają utrudniony ruch przez 
Rynek itd. Burmistrz był przeciwny by robić dożynki na boisku. W związku z tym dlaczego mamy nie zrobić 
ludziom dożynek jako jedynej porządnej imprezy w roku. Kwota 12.500 zł. na festyn letni – nie chodzi o to, że 
będzie on trwał dwa dni, bo zrobić festyn jednodniowy to potrzebowałabym również 30 tys zł. Ja robię 
dwudniowy za 12 tys zł. więc nie wiem, czy tu na pewno chodzi o pieniądze.

Burmistrz Gminy – odnosząc się do mojej deklaracji na etapie uchwalania budżetu,  deklarowałem, że 
będziemy szukać pieniędzy pozabudżetowych z dużą dozą pewności, że takowe pieniądze uda się znaleźć.
Wbrew temu co zostało powiedziane, w dalszym ciągu uważam, że możemy próbować. Nie mam wpływu na 
terminy ogłaszania naborów. Jeżeli w Euroregionie Silesia będziemy mogli wniosek złożyć, to my ten wniosek 
złożymy. Przy czym podpisanie umowy może nastąpić w listopadzie lub nieco wcześniej. To wtedy byłoby 
wydawanie pieniędzy na kredyt bez zapewnienia tego, czy te pieniądze dostaniemy. Jeżeli dostaniemy to 
dobrze, jeżeli nie dostaniemy to trudno.  W wielu z nas funkcjonuje  dwulicowość. Jak się coś zrobi tanio, źle, 
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bez należytej pompy  to negatywnie ocenia się Burmistrza, P.Czekańską, instruktorów itd. Pamiętam 
krytyczne uwagi nt. programów artystycznych po dożynkach, ale przed imprezą  to oszczędzajmy, ile się tylko 
da, zróbmy dożynki choćby czysto wiejskie. Pewnego poziomu nie można obniżać.
Festyn „Powitanie lata” był tradycją przed laty i odbywał się co roku. Zrezygnowaliśmy z tego, a potem z tego 
gremium słyszałem pretensje , że „Powitania lata” nie ma, tylko już raz w roku dożynki .Pewne koszty na 
działalność kulturalną trzeba ponosić. Te imprezy, na które ponosimy niewielkie koszty spotykają się z 
niewielkim zainteresowaniem i zrozumieniem. Np. koncert kolęd w wykonaniu Chóru Głubczyckiego spotkał 
się z zainteresowaniem 30 osób, podobnie program poezji śpiewanej w wykonaniu artystów z Głubczyc. Raz 
czy dwa razy do roku należy zrobić imprezę,  na którą przyjdzie kilkuset mieszkańców Gminy, bo za chwilę 
usłyszymy, że naprawdę nie dzieje się nic. 
Dajmy już temu spokój. Ja szukam pieniędzy dla Gminy i być może znajdę pieniądze na inne zadanie, czy to 
nie będzie w tym samym budżecie, że zaoszczędzimy na czym innym, a przez to zrobimy te imprezy. 
Mieszkańcy Gminy czekają na takie imprezy, nie mamy kina, teatru, dyskoteki.

Radny M.Hończak – P.Pińczak zwróciła się do mnie z wnioskiem, bo w poniedziałek była w UM i miała 
problemy z obsługą, czekała na kasjerkę pół godziny, aby Urząd był czynny do godz. 18:00 w poniedziałki. 
W innych miastach tak jest, że osoby pracujące wracają po 16:00 i nie mogą załatwić spraw. 
- mieszkanka miasta pyta, dlaczego przez całą noc park jest oświetlany, czy to jest jakiś wymóg, czemu to 
ma służyć, dlaczego się nie oszczędza
- droga dojazdowa, gminna do ul. Świerczewskiego.  Samochody, które robią zaopatrzenie do tego sklepu 
Lewiatan P.Muchy stwarzają duże obciążenie dla tego podwórka i mieszkańców , a droga dojazdowa do tego 
sklepu powinna być od ul. Wiejskiej.

Burmistrz Gminy – nie bardzo wydaje mi się to możliwe, aby na kasjerkę ktoś czekał tyle czasu, bo kasjerka 
opuszcza kasę tylko po to, aby pójść do banku i z powrotem, podpisać dokumenty u Burmistrza lub 
P.Skarbnik. Mamy jedno stanowisko kasowe i nie ma możliwości zastąpienia pracownika przez kilka minut. C 
Funkcjonowanie UM do godz. 18:00 w poniedziałki – możemy taką możliwość rozważyć, tylko czy jest sens- 
uważam, że nie, bo funkcjonowanie Urzędu do godz. 18:00 musiałoby skutkować skróceniem czasu pracy 
np. w piątek. Z kolei obserwujemy, że miedzy 12:00 a 15:00 zawsze kilka osób przychodzi  załatwić jakąś 
sprawę. Opinie byłyby rozbieżne w tym temacie. Temat jest otwarty. Jest to pierwszy sygnał w ciągu 7 lat 
mojej pracy.
- odnośnie oświetlenia parku – wystarczy wniosek radnego na sesji i wyłączymy światło w parku, tylko jak 
będzie się to miało do bezpieczeństwa na terenie parku,  to nie potrafię powiedzieć. Był czas, kiedy w parku 
nie był oświetlany i wtedy zgłaszali się ludzie z pretensjami. Dlatego wyremontowaliśmy oświetlenie i teraz 
park jest oświetlany i tak będzie, bo podobnie można wyłączyć na Rynku albo innej ulicy.
- nie jestem w stanie wypowiedzieć się jak to jest z dojazdem od ul. Wiejskiej do magazynu Lewiatan, jednak 
w zeszłym roku motywacją do remontu tego odcinka drogi było to, że jeżdżą tam samochody do Lewiatana i 
trzeba ten odcinek drogi wyremontować. Jeżeli sa ubytki w nawierzchni  zostanie uzupełnione, a czy 
będziemy robić nową drogę do Lewiatana nie wiem.

Radna A.Rydzik – proponuję, aby w budżecie na następne lata  na Turniej Sołectw określić kwotę tak samo 
jak na mażoretki, wyjazd do operetki itd.  
Jak będzie tylko dyplom, to w roku następnym nie będzie żadnej frekwencji.

Dyr. GZOKiS – Państwo w ramach uchwalania budżetu nie ustalacie środków na konkretne działania, tylko 
na działalność sportową. Instruktorzy są w kontakcie z sołectwami . Oni nie wymyślili tej jednej nagrody . Na 
Turniej Sołectw było przeznaczone 1000 zł, z tego 700 zł było na nagrody, 300 zł przeznaczono na 
organizację.
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Odpowiadając radnemu Hończakowi nt. kosztów Turnieju Piłki Siatkowej im .Leśniewskiego, czy był w 
projekcie budżetu . Turniej był zaplanowany w imprezach sportowych, które Państwu przedstawiałam na 
Komisji. Na turniej było zaplanowane 1200 zł. z tego 1100 zł. zostało wykorzystane. 
W momencie, kiedy zatwierdzaliście Państwo program imprez sportowych, trzeba było na ten temat 
rozmawiać. Mam to zaplanowane w budżecie przyjętym przez Państwa i jest to realizowane.

Radny J.Ronczka – P.Rydzik chodziło o podzielenie tej kwoty na kilka nagród, a nie na jedną.

Dyr. GZOKiS – spotkajmy się na Gminnej Radzie Sportu i przedyskutujemy sprawę.

Radny J.Ronczka – nt. jednej nagrody nikt ze mną sprawy nie omawiał i pierwszy raz o tym słyszę. Byłem 
przekonany, że będzie jak  w latach poprzednich.

Radny B.Kanas – z mojej obserwacji wynika, że przez wiele ostatnich lat przyzwyczailiśmy nasze 
społeczeństwo do tego, żeby podać im gotowca w postaci dożynek, przez to zanikło wewnętrzne 
zaangażowanie i chęć, żeby się mieszkańcy włączali i byli bardziej zadowoleni.  
Słyszę, że wszyscy krytykują. Zróbmy to w przyszłości inaczej. Teraz nie da już nic odkręcić i zmniejszyć, bo 
to kosztuje. Proponuję odejść od takiej formy i przejść na współpracę z sołectwem, tam gdzie w budżecie 
planujemy poważną inwestycję, aby  mieszkańcy włączyli się w organizację takiej imprezy. W związku z tym 
zgłaszam wniosek, aby wykreślić „Powitanie lata” z organizacji imprez w tym roku, a jeżeli taka potrzeba 
będzie to zrobić to z pieniędzy pozabudżetowych, albo własnymi siłami, pracownikami kultury. Będzie to 
pogodzenie  opinii i tarć miedzy radnymi . Dziwię się, że wszyscy ci, którzy byli przeciwnikami tych imprez nie 
wspierają moich działań, a ja dążę do tego, aby ograniczyć, obniżyć koszty . W ubiegłym roku „Powitania 
lata” nie było i w tym roku też może nie być

Dyr. GZOKiS – imprezy nie było i była krytyka mieszkańców. To co mówi P.Kanas nie jest wcale odkrywcze, 
ja też tak myślałam. W zeszłym roku zrobiliśmy spotkanie z sołtysami, gdzie prosiłam, aby któreś sołectwo 
zechciało się podjąć organizacji dożynek gminnych. Prócz sołtysa z Tłustomostów, który wyraził chęć 
organizacji z pytaniem ile z to wieś dostanie, żaden sołtys nie wyraził takiej chęci. Odpowiedziałam 
P.Meissnerowi, że dożynki, kiedy robi sołectwo, to za to nic nie dostaje. Może radny nie wie jak wygląda 
zaangażowanie mieszkańców sołectw i mieszkańców Baborowa w organizacje dożynek. Wygląda to ta, że 
P.I.Sapa nagabywana przeze mnie prosi panie na wsi, aby zechciały zrobić wieniec o czym innym nie 
wspomnę. W ostateczności jest 4-5 wieńców z całej Gminy. Zachodzi pytanie dlaczego Baborów jako miasto 
nie ma wieńca, a mianowicie jak się zapłaci to będzie zrobiony wieniec. Dlaczego my próbujemy na 
mieszkańcach oszczędzać, a wydajemy na kopanie piłki, o czym dziwnie nie mówimy 100 tys zł. Nabieramy 
wody w usta i o oszczędnościach nie mówimy, a nawet są pytania może to za mało? Natomiast mamy tylko 
dwie niedziele, które możemy mieszkańcom zaproponować . Szumnie nazwany festyn leni dwudniowy w 
pierwszym dniu nie generuje żadnych kosztów dla gminy,a  drugi dzień  robiony jest przez pracowników 
GZOKiS, ale znowu, że nazywa się dwudniowy P.Wojtczak daje namiot i resztę, bo jeżeli deszcz popada to 
jak się będziemy bawić i wtedy będzie znowu krytyka, że nie było namiotu.
Nie wiem w końcu o co chodzi, czy jest to obawa w związku z rokiem wyborczym ?
Nie niszczmy tego co mamy dobre, a mamy niewiele jako Gmina na zewnątrz w sensie reklamy i opinii.
Dożynki w Baborowie osiągnęły bardzo dobrą opinię i uważam, że powinny mieć oprawę taką jaką mają.
Jest jeden festyn na cały rok i uważacie, że jeszcze to jest za dużo?

Wiceprzewodniczący RM –nie właściwe jest  porównywanie 100 tys zł na sport gminny realizowany przez 
cały rok do imprezy jednodniowej .
Wniosku radnego nt. wykreślenia  festynu „Powitanie lata” nie można dzisiaj głosować ze względów 
proceduralnych, bo jest to zaplanowane w budżecie na 2010r. Proszę o wypowiedź Sekretarza  w tym 
temacie.
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Sekretarz Gminy W.Kozyra – jest to wniosek zmiany do uchwały, czyli powinien przejść przez właściwą 
Komisję Rady itd. Jeżeli Państwo by się jednoznacznie wypowiedzieli, że bezwzględnie takie coś nie może 
być zrealizowane, to byłoby to na zasadzie wstrzymania wydatków chwilowych a potem robimy zmianę do 
uchwały.

Burmistrz Gminy – będzie się to wiązało z karami, bo umowy są już podpisane.

Radny B.Kanas – jakie to są umowy

Dyr. GZOKiS – jest już podpisana umowa z P.Wojtczakiem na festyn „Powitanie lata”  . Na dożynki ma być 
podpisana  w tym tygodniu. Są to dwie odrębne umowy na dwie imprezy.

Wiceprzewodniczay RM – nie ma możliwości ze względów formalnych, by ten wniosek był realizowany

Radny B.Kanas – Pan prowadzi sesję.

Radny B.Kanas – P.Starosto obserwuję jak piłka nożna w Powiecie umiera śmiercią naturalną. Ciągle 
wzrastające koszty powodują, że drastycznie obniżyła się ilość drużyn uczestniczących w rozgrywkach, 
ubywa nam klubów . Po rozmowie z działaczami sportowymi zrodziła się taka myśl, bo to ja kiedyś 
przywróciłem funkcjonowanie Podokręgu Piłki Nożnej w Głubczycach również przy pomocy i poparciu klubów 
z naszego Powiatu . Wszędzie tam, gdzie stoją jeszcze bramki, a nie ma klubów chciano by grać tę 
niedzielną piłkę nie w sporcie kwalifikowanym, a rekreacyjnie czy jest możliwość, żeby w Powiecie powstało 
samorządowe zrzeszenie powiatowe, stowarzyszenie futbolowe, które było by niezależne od PZPN, OZPN , 
podokregów, gdzie mieszkańcy naszych wiosek mogli by sobie rywalizować miedzy drużynami nie 
zgłoszonymi do systematycznych rozgrywek, ale w formie rekreacyjnej, bez opłat , na dowód osobisty, bez 
wiz, zgłoszeń, a o jakąś nagrodę ufundowana przez wszystkie samorządy.

Starosta Powiatu J.Kozina – w Powiecie Bieleckim jest taka wewnętrzna organizacja wspierająca chętnych 
grających amatorsko. 
Była na tej sesji mowa odnośnie Turnieju Sołectw, że jak nie będzie nagród, to nie będą startować. W Gminie 
Kietrz, kiedy byłem wiceburmistrzem  były nagrody  I-1000 zł. II- 700 zł i III- 500 zł.i każdy, kto brał udział w ¾ 
zawodów dostawał nagrodę w wysokości 100 zł. W tym roku już tego nie było, bo nie było chętnych do 
organizacji. Jest to szerszy problem zarówno działaczy odpowiedzialnych za piłkę nożną jak i sposobu 
spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi. Można się przejechać popołudniami po gminach i zobaczyć, 
gdzie grają, a gdzie siedzą pod sklepem i się rozrabiają. Jest to problem i myślę, że należałoby by takie 
spotkanie zorganizować i porozmawiać na ten temat. Jest chamstwo na boiskach i zastanawiam się czy dalej 
się tym zajmować i to często chamstwo w wykonaniu instruktorów. To potem skutkuje postawą młodych ludzi 
w stosunku do innych.

Radny M.Hończak – obecnie jest taka mentalność . Kiedyś P.Dyrektor na mażoretki ujmowała w budżecie 13 
tyś zł. teraz jest 4 tys zł., czyli ta grupa się wykrusza.
Odnośnie Turnieju im. Wiśniewskiego uważam, że wydała Pani za dużo, a poziom sportowy był żenujący. 
Jeżeli ja prowadziłem ten turniej, byłem prekursorem tego turnieju przyjeżdżali zawodnicy z I ligi czeskiej i 
było to na innym poziomie. Teraz jest tam jakaś amatorszczyzna. Klepniemy, odbyło się i koniec.

Dyr. GZOKiS – to, że w tym roku zaplanowane jest mniej na mażoretki, to nie wypływa z tego, że mażoretek 
nie ma tylko z tego, że raz zakupione stroje służą kilka lat i nie trzeba kupować nowych . Obecnie jest 21 
dziewcząt od 5 do 9 lat i zajęło 3 miejsce w Powiecie na 7 drużyn. 
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Nie pozwolę sobie na takie insynuacje „ klepniemy, odbyło się i koniec”, ponieważ nie odklepujemy  żadnych 
imprez, tylko każdą organizujemy z należytą oprawą, tak jak powinna być zrobiona.

Radny F.Wierzbicki – jak wygląda sprawa związana z remontem cząstkowym dróg powiatowych .
Między Rakowem
, a Dzielowem jest ubytek w jezdni, który stwarza zagrożenie dla pojazdów i wymaga uzupełnienia.

Starosta Powiatu – odnośnie cząstkowego remontu dróg jest podpisana umowa z firmą BITUNOWA . Prace 
mają być wykonane do 15 czerwca na kwotę 300 tys zł. Jeżeli chodzi o remont dróg masą bitumiczną prace 
będzie wykonywało Przedsiębiorstwo M+ Kędzierzyna –Koźla. Od wczoraj rozpoczęto prace na drogach. Ul. 
Głubczycka została przekazana wykonawcy, który wygrał przetarg. Termin zakończenia zadania to 15 
czerwca.

Radny J.Ronczka – chciałbym przypomnieć, żeby frezowany z ul. Głubczyckiej poszły na utwardzenie 
poboczy  na drodze Raków-Tłustomosty.

Radny B.Kanas – mieszkaniec ul. Wiejskiej P.Pawłowski– odcinka, który był remontowany w ubiegłym roku 
izgłosił, że przy dwóch posesjach krawężniki odeszły od asfaltu.

Radny J.Ronczka – zgłaszam, że w  Rakowie w okolicach przystanku PKS jest ubytek w nawierzchni drogi.

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący RM zamknął XXXV sesję RM.

Protokółowała :M.Woźniak
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