
Protokół nr XXXVI/2010
sesji Rady Miejskiej Baborowa

odbytej 17 czerwca 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
    w Baborowie

Przewodniczący  Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył sesję i po powitaniu 
radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 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.

Przewodniczący RM nawiązując do  projektu porządku obrad, przekazanego wcześniej wszystkim 
radnym poprosił Radę i Burmistrza o wyrażenie stanowiska w tym zakresie.

Przew. RM zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad ppkt 3 j podjecie uchwały w sprawie 
przyznania stypendiów dla uczniów

Przew. Komisji Rewizyjnej zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad ppkt 3k przedstawienie 
sprawozdania z rozpatrzenia skargi 

Radni jednogłośnie przyjęli do porządku w/w zmiany.

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) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( nieruchomość w Boguchwałowie)
b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( nieruchomość w Dziećmarowie)
c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( nieruchomość w Boguchwałowie)
d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( mieszkanie przy ul. Dabrowszczaków 1
e) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty  
     należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg 
     z  urzędu.
f) określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów za 
    okres I półrocza
g)  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
h) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 
    zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
i) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010r. 
j) przyznania stypendiów dla uczniów
k) przedstawienie sprawozdania z rozpatrzenia skargi

 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.
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Ad2.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głosami „za” przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 
”wstrzymujących” przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji tj. 28 kwietnia 2010r. 

Ad 3.
a)podjęcie uchwały  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( działka w Boguchwałowie)- 
projekt druk nr 266/10

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

Przewodniczący przytoczył treść uchwały i otworzył dyskusję.
Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
 „ wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXVI-262/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do  
sprzedaży”- stanowi ona zał. nr 4 do niniejszego protokołu 

Ad 3.
b) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka w Dziećmarowie)- projekt 
druk nr 267/10

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

Przewodniczący przytoczył treść uchwały i otworzył dyskusję.
Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
 „ wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXVI-263/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do  
sprzedaży”- stanowi ona zał. nr 5 do niniejszego protokołu 

Ad 3.
c) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( nieruchomość  w 
Boguchwałowie)- projekt druk nr 268/10

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

Przewodniczący przytoczył treść uchwały i otworzył dyskusję.
Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
 „ wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXVI-264/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do  
sprzedaży”- stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego protokołu 

Ad 3.
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d) podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( mieszkanie  przy ul. 
Dąbrowszczaków 1) – projekt druk 274/10

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  wydała pozytywną opinię nt. sprzedaży w/w mieszkania w 
drodze przetargu.
Przewodniczący przytoczył treść uchwały i otworzył dyskusję.
Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
 „ wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXVI-265/10 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do  
sprzedaży”- stanowi ona zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 3.
e) podjecie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
należności pieniężnych  mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu – projekt druk nr 
269/10 

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

Przewodniczący przytoczył treść uchwały i otworzył dyskusję.
Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
 „ wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXVI-266/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,  
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych  mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg  
z urzędu”- stanowi ona zał. nr 8 do niniejszego protokołu 

Ad 3
f) podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów 
za okres I półrocza – projekt druk nr 270 a/10

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

Przewodniczący przytoczył treść uchwały i otworzył dyskusję.
Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
 „ wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXVI-267/10 w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Baborów za okres I półrocza ”- stanowi ona zał. nr 9 do niniejszego protokołu 

Ad 3
g) podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały – projekt 271/10

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

Przewodniczący przytoczył treść uchwały i otworzył dyskusję.
Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
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 „ wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXVI-268/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały”- stanowi  
ona zał. nr 10 do niniejszego protokołu 

Ad 3
h) podjęcie uchwały w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków –projekt druk nr 273/10

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

Przewodniczący przytoczył treść uchwały i stwierdził m.in. że opłata za wodę i odprowadzanie ścieków na 
kolejny rok pozostaje bez zmian.

Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
 „ wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXVI-269/10 w  sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”- stanowi ona 
zał. nr 11 do niniejszego protokołu 

Ad 3
i) podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010r. – projekt druk nr 272 a/10

Skarbnik Gminy Irena Jazłowiecka omówiła w/w projekt uchwały.
- otrzymaliśmy zawiadomienie o zwiększeniu dotacji celowej w wysokości 5 tys zł. na opłacenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pomocy społecznej . Drugie zwiększenie dotacji o kwotę 
6.300 zł. jest związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich na wypłatę diet dla członków OKW.
- Zespół Szkół otrzymał odszkodowanie od instytucji ubezpieczeniowej w wysokości 2.460 zł.. Kwota ta 
przeznaczona jest w całości na odnowienie zalanych pomieszczeń. 
- w związku z akcją powodziową, która dotknęła sąsiednie gminy nasi strażacy brali udział w pomocy tamtym 
gminom. W związku z tym należy wypłacić strażakom ekwiwalent za udział w akacji na kwotę 15 tys zł. 
Środki zostały zabezpieczone z wolnych środków.
- na bieżącą naprawę  dachów w budynkach zarządzanych przez Gminne Przedszkole Publiczne przeznacza 
się kwotę 4,500 zł. Środki pochodzą z wolnych środków.
- otrzymaną darowiznę w wysokości 700 zł. przeznacza się na zakup koszulek i innych rzeczy dla 
uczestników XXII Biegu Baborowa.
- na usuniecie awarii pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Tłustomostach przeznacza się z wolnych środków 
kwotę 2.000 zł.
- otrzymaliśmy zawiadomienie z PUP w Głubczycach o przyznanych Gminie środkach na zatrudnienie 
pracowników w ramach prac publicznych. Dostaniemy środki na zatrudnienie 8 pracowników refundacja 
będzie wynosiła 70.900  zł. Różnica pomiędzy refundacją, a rzeczywistymi wydatkami w wysokości 19.500 zł. 
zostanie zabezpieczona z wolnych środków.
- na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół zgodnie z uchwałą przeznacza się środki w wysokości 5.200 zł. 
Pochodzą one z wolnych środków.
- w związku z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej prac rozbiórkowych zabudowań po byłej 
otaczarni na ul. Głubczyckiej przeznacza się środki na niezbędną dokumentację w kwocie 100 tys zł. 
Zostanie ona zabezpieczona z wolnych środków.

Radna M.Knapik – w projekcie omawianym na Komisji Budżetu była darowizna w wysokości 7 tys zł i 13 tys 
zł. z wolnych środków na remont kapliczki na ul. Powstańców, a teraz tego nie ma.
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Skarbnik Gminy – nie ma, bo nie zostały dopełnione wszystkie formalności związane z możliwością 
udzielenia takiej dotacji. Kwota zostanie wprowadzona po ich dopełnieniu.

Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
 „ wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXVI-270/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy  
Baborów”- stanowi ona zał. nr 12 do niniejszego protokołu 

Ad 3
j) podjecie uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów- projekt druk nr 275/10

Przew. RM – jest to projekt uchwały przygotowany po pracach Komisji Oświaty i Porządku Publicznego.
W związku z tym proszę o przedstawienie opinii Komisji.

Wiceprzewodniczący RM – z uwagi na nieobecność Przew. Komisji na dzisiejszej sesji informuję, że 
należałoby wprowadzić poprawkę do opinii wypracowanej przez Komisję. Dotyczy to ucznia, który przez 
niedopatrzenie nie został ujęty  przy omawianiu i przyznawaniu stypendiów .Chodzi o ucznia Daniela 
Konopackiego, którego wniosek był dostarczony w czasie i spełnia wszelkie wymogi.
Dlatego jest wniosek do członków Komisji Oświaty, żeby podobnie przegłosować wypracowaną opinię 
uzupełnioną o w/w ucznia, która jest podstawą do podjęcia stosownej uchwały. 
Przytoczył treść złożonego wniosku oraz opinię Komisji Oświaty uzupełnioną o stypendium dla ucznia 
Daniela Konopackiego w kwocie 200 zł.( zał. nr 13 do protokołu) i poddał ją pod głosowanie członków 
Komisji.

Za przedstawioną wyżej opinią opowiedziało się 11 członków Komisji przeciw-1, wstrzymał się 1.

W związku z powyższym Przew. RM poddał pod głosowanie projekt uchwały .

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
 „ wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XXXVI-271/10 w sprawie przyznania stypendiów dla ucznió”- stanowi  
ona zał. nr 14 do niniejszego protokołu 

Ad.3
k) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów.

Przew. Komisji Rewizyjnej M.Hończak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ( zał. nr 15 do 
niniejszego protokołu) 

Przew. RM – mamy wypracowane stanowisko Komisji Rewizyjnej . Pozostaje tylko poddać pod głosowanie, 
czy Rada Miejska taką formę akceptuje, czy też są uwagi i pytania w tym temacie.

Radny K.Dolipski – co Rada ma akceptować. Tryb rozpatrywania skargi zwykle zakończony jest 
podejmowaniem uchwały w sprawie uznania skargi za zasadną lub niezasadną. Zapoznaliśmy się jedynie
z opinią, sprawozdaniem w temacie rozpatrzenia skargi z pracy Komisji Rewizyjnej. Wobec tego czego 
P.Przewodniczący oczekuje od radnych?

Przew. RM – oczekuję opinii Rady, co do prac Komisji Rewizyjnej. Czy forma, stanowisko Komisji Rewizyjnej 
kwalifikuje to, na uznanie tego jako nie skargi, bo jest to zacytowane i potraktowane jako pismo. Nie nastąpiło 
złamanie przepisów prawa, dlatego też w tym momencie należałoby przyjąć, czy kwalifikuje to na 
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przygotowanie opinii czy uchwały RM o uznaniu skargi za bezzasadną lub zasadną . Komisja Rewizyjna nie 
dopatruje się tu formy skargi. 

Radny B.Kanas – to co ta Komisja proponuje?

Radny K.Dolipski – ja mam zbyt mało wiedzy w tym temacie . Pamiętam, jak to pismo czy skarga zostało 
zakwalifikowane i mniej więcej pamiętam treść 

Przew. RM – taką miała formę nazewnictwa

Radny K.Dolipski – a tylko wzmianka komisji, że odbyły się dwa spotkania, na których strony przedstawiły 
swoje racje, a jakie to racje nic nie wiadomo. Dlatego trudno, żebym wypowiadał się w temacie, którego 
szczegółów nie znam. Gdybym wiedział, że sprawozdanie będzie w takiej formule, to byłbym przeciwny 
wprowadzeniu tego do porządku obrad. 

Przew. Komisji – z uwagi na to, że dość długi okres zajął Komisji, to stanowisko Rady było jednoznaczne, 
gdy zapoznałem Radę z pismem, które wpłynęło do Rady . Organem do rozstrzygania tych kwestii jest 
Komisja Rewizyjna. W związku  z tym skierowałem je do rozpatrzenia i otrzymałem w dniu dzisiejszym takie 
sprawozdanie. Czy Przew. KR chciałby coś jeszcze dodać 

Przew. Komisji – dobrze byłoby przypomnieć treść, formę pisma . Wtedy byłoby szersze spojrzenie radnych 
gdzie umocować w przepisach prawnych rodzaj tego pisma. Nie było jak wypracować tutaj stanowiska ze 
względu na zawarte w piśmie sformułowania.

Radny K.Dolipski – proponuję, aby wycofać się z tego punktu w porządku i skierować to pod obrady komisji 
Być może na komisji jest czas na to, aby to dokładnie przeanalizować i stosowna komisja w temacie 
przedłoży swoje stanowisko pod obrady sesji. 

Przew. RM – jaką Komisję? Komisja Rewizyjna w tym temacie… 

Radny K.Dolipski – wobec tego Komisja Rewizyjna przedstawi na Komisji Oświaty swoje stanowisko. Sprawa 
dotyczy spraw oświatowych. 

Przew. RM ogłosił 10 min przerwę.

Po przerwie.

Radny M.Hończył przytoczył treść pisma-skargi złożonego przez P.Elżbietę Kielska na Burmistrza Gminy 
( stanowi ono zał. nr 16.)

Przew. RM – Komisja wypracowała stanowisko uznając treść nie jako skargę tylko pismo zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, co podkreśliła w swoim sprawozdaniu. W przypadku, gdy osoba skarżąca uzna, 
że naruszono jej dobra osobiste może zwrócić się na drogę postępowania sądowego.

Radna E.Kielska – czy Komisja Rewizyjna pracowała w obecności radcy prawnego , czy zapoznał się z tą 
opinią Komisji.

Przew. Komisji Rewizyjnej – nie miało to miejsca,  nawet nie wiem czy radca prawny jest  Urzędzie

Radny L.Górski – na jakiej podstawie prawnej Komisja Rewizyjna stwierdziła, że to nie jest skarga 
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Przew. Komisji Rewizyjnej – komisja nie dopatrzyła się znamion skargi, o których mowa w art. 227 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. Nie było to zaniedbanie,  nienależyte wykonywanie zadań, naruszanie 
praworządności lub interesu skarżącej, albo przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy.

Radny L.Górski – jest tam jedna przesłanka – naruszenie praworządności 

Radny B.Kanas – moim zdaniem Komisja Rewizyjna nie miała żadnych przesłanek, aby taką skargą się 
zajmować. Od razu bez przesłuchań skierować pismo do adresata, żeby dochodził swoich praw na drodze 
sądowej, i w ogóle nie wprowadzać tego do porządku, tylko poinformować skarżącego

Przew. RM – miałbym wątpliwości, że to RM została poinformowana z treścią skargi i stanowisko Rady było, 
aby skierować sprawę do Komisji Rewizyjnej. Nie wiem czy w pewnym momencie nie nazwano by tego 
samowolą Przew. Komisji Rewizyjnej, jeśliby merytorycznie nie zajął się tematem i nie wysłuchał 
zainteresowanych stron i nie podjął tej decyzji,  to też mam wątpliwości. Dlatego też trwało to trochę, 
stanowisko Komisji nie jest oparte tylko o zapisy przepisów prawa, ale podparto się merytoryczną rozmową, 
dyskusją i wysłuchaniem zainteresowanych tematem. Uważam, że Komisja postąpiła prawidłowo.

Radny B.Kanas – ale co dalej

Przew.RM – nic dalej. Komisja Rewizyjna stwierdziła jednoznacznie. Proszę Sekretarza Gminy o 
przytoczenie kolejnego art. cytowanych przepisów

Sekretarz Gminy – art. Kpa określa wprost, kto rozpatruje skargi, ale mówimy tu o tym, że nie jest to skarga.
Procedura w Statucie jest taka, że skarga kierowana jest do Komisji Rewizyjnej, natomiast skargi z Kodeksu 
postępowania administracyjnego to są rzeczy, które powinny dotyczyć postępowania administracyjnego . Nie 
możemy rozciągać praworządności  na  wszystko. Gdyby toczyło się postępowanie administracyjne art. 227, 
który mówi co to jest skarga, co jest przedmiotem skargi i byłoby to w postępowaniu administracyjnym 
niewłaściwe postępowanie Burmistrza w stosunku do strony, wtedy rozpatrywalibyśmy to jako skargę z 
postępowania administracyjnego. 

Radny L.Górski – Sekretarz mówił o niewłaściwym postępowaniu , a czy właściwe jest postępowanie 
Burmistrza w tej sytuacji . Uważam, że Komisja Rewizyjna nie dołożyła należytych starań i zbyła tę sprawę i 
powinna posiłkować się opinią radcy prawnego i nie byłoby tych wątpliwości. A tak tyle czasu trzymali i co?

P.Elżbieta Kielska – w cytowanym art. przez Przew. Komisji były słowa „interes skarżącego”  czy nie 
uważacie Państwo, że „interes skarżącego” czyli mój. Ja napisałam skargę na P.Burmistrza w moim 
interesie.

Radny B.Kanas – uważam, że tego typu skarga, pismo winno trafić do komisji etyki , u nas takiej nie ma .
 W związku z tym jak ja mam głosować, nie jestem władny żeby oceniać.

Radny L.Górski – wnioskuję, abyśmy zagłosowali nad tym pismem, dla mnie jest to skarga czy jest zasadna 
czy nie i ewentualnie proszę pouczyć w piśmie stronę o możliwości odwołania się od decyzji, stanowiska 
zajętego przez RM. 

Burmistrz Gminy – nie wiem na jakiej podstawie Rada miałaby rozpatrywać zasadność skargi w głosowaniu 
Komisja Rewizyjna potraktowała pismo jako nie skargę , dziś Radny Górski wnioskuje, by Rada z której 70 % 
członków nie zna sprawy, nie była na składaniu wyjaśnień miała głosować, albo tak albo inaczej. Winny albo 
niewinny. Jeżeli w porządku jest sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dot. rozpatrzenia skargi, to wcale nie 
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znaczy, że musi to być głosowane. Przew. Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedłożył, przyjęliście je do 
wiadomości. Natomiast ten, który jest żądny mojej krwi może skarżyć mnie da sądu.

Radny L.Górski – myślę, że strona ma prawo, bo złożyła na piśmie skargę i powinna dostać w ustawowym 
terminie odpowiedź

Przew. RM – Komisja Rewizyjna jest ciałem, które działa w imieniu Rady w tego typu tematach. To jest 
stanowisko Komisji Rewizyjnej, ja nie mam wpływu na prace Komisji, ani nie mam zamiaru wpływać w żaden 
sposób. W związku z tym jest sprawozdanie, RM z tym sprawozdaniem została zapoznana, wysyłam go do 
skarżącej i wszystko. 

Ad 4.
Przew. RM – w każdy poniedziałek odbywały się dyżury poza 7 a 21  maja, bo byłem na urlopie.
Uczestniczyłem w zakończeniu, podsumowaniu Festiwalu Kultury Powiatowej . Chciałbym złożyć wszystkim 
zainteresowanym podziękowanie za włożony trud i zaangażowanie w tym jak, reprezentowana była Gmina 
Baborów. Osiągnięte wyniki świadczą o tym, że praca z młodzieżą napawają optymizmem na przyszłość.
Przeanalizowałem oświadczenia majątkowe radnych . Są drobne błędy formalne , które należy poprawić.
25 czerwca nastąpi podsumowanie IV Turnieju Samorządowego. Odbędzie się to na ośrodku w Pietrowicach 
Głubczyckich . Chętnych do udziału w tym podsumowaniu prosi się o wkład 20 zł.
W związku z turniejem była prowadzona zbiórka wśród radnych, nie podjęto jeszcze decyzji dot. 
przeznaczenia środków . W dniu 25.06. podejmiemy decyzję co do rozdziału tych środków. 
Do Rady Miejskiej wpłynęły następujące pisma:
-dot. wyasygnowania środków z budżetu Gminy w wysokości 5 tys zł na zakup materiałów pędnych do 
pojazdów służbowych Placówki  Straży Granicznej w Raciborzu- ( treść przytoczył Wiceprzewodniczący RM) 
stanowi ono zał. nr 17 do protokołu.
- dot. podziękowań złożonych samorządowcom Opolszczyzny z okazji 20 rocznicy wyborów gminnych przez 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej.- (treść przytoczył Wiceprzewodniczący RM ) - zał. nr 18 do 
protokołu.
- dot. pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego na „Modernizację Ludowego Domu Strażaka w Suchej 
Psinie” i – zał.  nr 19 do protokołu

Przew. RM – jakie są opinie w temacie pisma Straży Granicznej 
Czy wolą Rady jest udzielenie wsparcia finansowego? Jeżeli tak, to dzisiaj jest to niemożliwe, aby taką 
uchwałę podjąć. Czy też stanowiskiem Rady jest, aby Komisja Budżetu zajęła się tematem.

Radny F.Wierzbicki – placówka swoim zasięgiem obejmuje 5 powiatów, a w tym ileś tam gmin to tworzy dużą 
kwotę, gdyby każda gmina przeznaczyła 5 tys zł. Czy te jednostki nie mogą się starać z innych źródeł 
o dofinansowanie?

Radny K.Dolipski – ostatnimi czasy modnym stało się, że instytucje, urzędy, które z mocy swoich 
ustawowych praw powinny być finansowane przez państwo i które są niedofinansowane z różnych względów 
zwracają się do samorządów. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać na tej sali że pozytywna opinia na to 
pismo byłaby chyba jakimś błędem. Obojętnie jaka nie byłaby to kwota, to my mamy gdzie te kwoty lokować 
inwestować. Nie wyręczajmy Państwa, które jest zobowiązane do finansowania niektórych swoich 
obowiązków zapisanych w ustawach. 
Niepoważnym wydaje mi się taki apel o zwrócenie się do samorządów gminnych o pomoc finansową, bo 
jeżeli byśmy chcieli  pomoc w zabezpieczeniu imprez, to nie tak dawno mieliśmy przedstawiciela KPP, gdzie 
moglibyśmy partycypować w dodatkowych dyżurach, był przedstawiciel Państwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej, gdzie też się zwracają i są potrzeby. Pomoc strażaków  jest widoczna na każdym miejscu.
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Natomiast tutaj zakup paliwa dla straży granicznej, to zakrawa na jakąś kpinę. Moje zdanie radnego, 
mieszkańca jest jak najbardziej negatywne w tej sprawie.

Burmistrz Gminy – w części można podzielić zdanie radnego Wierzbickiego i Dolipskiego. Dowódca był na 
rozmowie, żadnych deklaracji nie składałem, natomiast samo oburzenie nie do końca jest zasadne.
Chciałem przypomnieć, że ten sam Śląski Oddział Straży Granicznej nie tak dawno przekazał na rzecz 
Gminy Baborów 3 samochody dla Straży Pożarnej w Baborowie. Samochód osobowy Lublin na 9 miejsc, 
który stał się lekkim samochodem operacyjnym i został przekazany na rzecz OSP w Baborowie , samochód 
marki Land Rover , Volkswagen Transporter, który został przekazany do OSP Dziećmarów.
Aby te samochody kupić potrzebna byłaby kilkakrotnie  większa kwota niż ta o którą bardzo grzecznie prosi 
P.Komendant Straży Granicznej. Wnioskowałbym, aby nad tym wnioskiem pracowała Komisja Budżetu i 
Rozwoju Gospodarczego, bo przed wakacjami czeka nas jeszcze jedna sesja i wówczas podejmiemy 
decyzję.

Radny K.Dolipski – ta informacja nie zmienia mojej decyzji.

Ad 5.
Sprawozdanie Burmistrza z okresu miedzysesyjnego zostało przekazane radnym w formie pisemne i stanowi 
zał. nr 20 do protokołu.

Radny F.Wierzbicki – proszę rozszerzenie pkt.18

Burmistrz Gminy – 16 czerwca odbyłem spotkanie z prezesem Firmy NAPRZÓD Rydułtowy . Na składowisku 
w Kietrzu pracuje instalacja do sortowania odpadów stałych. Pooglądałem tą sortownię 
i uzgodniliśmy że prezes przyjedzie do nas na rozmowy, zaproponuje jakieś rozwiązanie, które może być 
pomocne przy sortowaniu odpadów stałych, a co za tym idzie obniżenie kosztów składowania wysypiska. Za 
każde zdeponowanie odpadów na wysypisku płacimy do Urzędu Marszałkowskiego. Po przesortowaniu 
tychże śmieci opłata jest niższa. Rozmowa miała charakter bardzo wstępny, bez jakichkolwiek zobowiązań . 
Prezes obiecał przysłać ofertę urządzenia o wiele mniejszego niż w Kietrzu.

Ad 6.
Burmistrz Gminy – w związku z tym, że dotarła do mnie informacja o wynikach sprawdzianów i testów, 
którym poddawani są uczniowie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum  Dyrektor przybliży nam w kilku 
zdaniach, jakie te wyniki w tym roku były.
Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje za osiągnięte wyniki.

Dyrektor Zespołu Szkół- mamy oficjalne wyniki ze sprawdzianów po klasie VI i czekamy na wyniki testu 
gimnazjalnego. Od września w naszej szkole został opracowany i wdrożony program poprawy efektów 
kształcenia na zalecenie pokontrolne  Kuratorium Oświaty. W wyniku tego programu średnia wyników tych 
sprawdzianów to 25,8, przy średniej krajowej 24,56 i średniej województwa 24,5. Nie pamiętam roku, kiedy 
udało nam się taki wynik osiągnąć. Wyniki sprawdzianów można porównywać w skali staninowej , która 
rozciąga się od 1 do 9. Szkoła osiągnęła wskaźnik 6. Rok wcześniej szkoła osiągnęła wskaźnik 4. W związku 
z tym z radością przyjmuję gratulacje Burmistrza i cieszę się, że mogę przekazać takie informacje.  

Radna Powiatu E.Kielska – jako były dyrektor Zespołu Szkół chciałam dodać, że wyniki w Szkole 
Podstawowej od lat  były zawsze niskie. W Gimnazjum zawsze były zadawalające wyniki . Będąc dyrektorem 
pracowałam na to razem z nauczycielami, dyrektorkami mając też programy naprawcze, pisząc projekty  o 
dofinansowanie różnych zajęć pozalekcyjnych. Sprawdzian po VI klasie, to jest sprawdzian, gdzie dzieci 
pokazują swoje umiejętności z kilku lat nauki, nie tylko  z ostatniego roku. Pracowaliśmy przez kilka lat na te 
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wyniki. Ten wynik nie jest tylko z ostatniego roku nauki, ale wynikiem kilkuletniej pracy, aby te wyniki 
poprawić.

Radny K.Dolipski – sporo czasu przepracowałem w oświacie i generalnie jestem przeciwny takiemu 
szatkowaniu, klasyfikowaniu wg osiąganych wyników na sprawdzianie, ponieważ bez głębszej analizy samo 
stwierdzenie, że osiągnęliśmy taki wynik w tym roku, to jest bardzo ogólne i bez analizy może nam się 
wydawać, że jest to wręcz fascynujące. Tylko trzeba zwrócić uwagę, na szereg czynników jakie tutaj brane 
są pod uwagę. Jest to sprawdzian przeprowadzony na zakończenie klasy VI, gdzie trzeba wziąć pod uwagę 
grupę uczniów wśród której, ilu jest uczniów z różnego typu defektami, które później mają wpływ na liczenie 
średniej. Wiadomo, że ten sprawdzian nie daje pełnego obrazu na to, że dany uczeń, który osiągnął wysoki 
wynik on jest idealny. Są to czasami sytuacje takie, że osiągnięte wyniki na poziomie średnim nie oddają tego 
rzeczywistego obrazu na jaki uczniowie pracują w ciągu 6 lat szkoły podstawowej, na co zwróciła uwagę 
P.Kielska. Natomiast klasyfikacje staninowe, owszem są one prowadzone, bo trzeba wg jakiś klasyfikacji to 
prowadzić, ale bez głębszej analizy i uwarunkowań danej szkoły, bo możemy się porównywać do innych 
szkół tylko to nie da pełnego obrazu. Odwzorowywanie tylko do wyników, to wypacza istotną rolę pracy 
szkoły. Nauczyciele nie pracują tylko pod ten wynik w klasie VI czy wynik egzaminu gimnazjalnego. Szkoła 
pracuje nad uczniami wychowując ich, ale nie tylko pod kątem sprawdzianów a niestety zaczyna się oceniać 
szkołę pod kątem osiągania wyników czy w skali staninowej czy w jakiejś innej.
Owszem cieszmy się, ale za rok może być gorszy wynik i to wcale nie jest wynikiem tego, że szkoła źle 
pracuje. Tak samo jak nie jest wynikiem to, że szkoła dwa-trzy lata temu wynik był bardzo niski, to że szkoła 
źle pracowała. Bo jeżeli będziemy tak oceniać dobry wynik- dobra szkoła, zły wynik -zła szkoła, to niestety 
czynimy wielką krzywdę ludziom, którzy tam pracują czyli nauczycielom i uczniom.

Przew. RM – jakby już wydano ocenę, a daleki jestem od tego , aby w tym momencie wyciągać daleko idące 
wnioski, że rok temu było całkiem źle, dwa lata temu jeszcze gorzej itd. To co zdążył zauważyć radny 
Dolipski, cieszmy się daną chwilą. Wiemy, że w różnych sferach naszego życia statystyki funkcjonują i 
posługujemy się nimi . Czasami wypacza to ocenę danej sytuacji, ale właśnie tym się posługujemy. Dlatego 
informacje dyrektora potraktowałbym nie jako ocenę całkowitą sytuacji w tej chwili w szkole, ale z radością 
przyjął wynik i z wielkim sukcesem, gdzie można powiedzieć, że ta grupa młodzieży osiągnęła ten wynik 
ponad średnią krajową czy wojewódzką.

Dyr. GZOKiS – słuchając wypowiedzi miałam wrażenie jakby ten ranking był co najmniej Burmistrza,  to jest 
ranking ogólnopolski na który nie mamy wpływu. Nie usłyszałam, aby sprawozdanie Dyr. brzmiało jako ocena 
pracy poprzedniego dyrektora szkoły i poprzednich lat pracy nauczycieli. Po prostu się cieszymy, że 
osiągnęliśmy ponad średnią wojewódzką. Może akurat taki zestaw dzieci się trafił, być może w przyszłym 
roku będzie gorzej, ale nie doszukujmy się tego, czego ktoś nie powiedział, a cieszmy się z tego, że 
przekroczyliśmy pułap wojewódzki.

Dyrektor Zespołu Szkół – chciałbym się odnieść do wypowiedzi radnego Dolipskiego . Cieszę się , że takie 
podejście radnego występuje w tym momencie, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o wynik szkół, nie tylko naszych 
to one wahają się w zależności od cyrkulacji, młodzieży jaka do szkoły trafia. Przyjęcie tu wyłącznie takiego 
rozwiązania czyli w skali staninowej nie gwarantuje od razu, że w przyszłym roku będziemy mieli utrzymany 
ten wynik po sprawdzianie lub podwyższony. Chciałbym zaznaczyć tylko, że od września musieliśmy 
wprowadzić program naprawczy, ponieważ skala staninowa była w tamtym roku niska. Przyjechali 
pracownicy Kuratorium i nałożyły na nas obowiązek utworzenia programu naprawczego. Więc nie odbywa to 
się tak, że jak szkoła ma słabszy wynik to wszystko w porządku bo akurat taką populację dzieci ma , niestety 
nie. Jeżeli szkoła nie osiąga tego pułapu, to mamy odgórnie przez Kuratorium Oświaty  nałożony określony 
obowiązek. Moja informacja świadczy tylko o tym, że w tym roku udało się pokonać tą barierę krajowa i z 
tego należy się cieszyć. 
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Radny M.Bedryj – trochę się tutaj zawiodłem, bo moja osoba przybyła , jestem tam, gdzie mnie zapraszają, 
a słyszę tutaj, że ja się zjawiam się przed wyborami. Dla mnie jest to niepoważne i trochę ubycia. Ja się tak 
czuję, kiedy słyszę od poważnych osób. Kiedy mogę, to jestem. Poczta czasami idzie przez Pietrowice 
Wielkie, mamy swoje komisje. Po drugie to nie jest żaden wiec wyborczy, że akurat o głosy zabiegam. Ja 
wierzę w cuda, że większość jest poukładana, ja jeszcze nie wystartowałem i teraz to głupio wygląda, teraz 
nie wiem, czy na następną sesje mam przyjechać, czy nie. Nie chce się chwalić, ale trochę dla Baborowa 
pomogłem, ale nie robię z tego reklamy. Ja jestem spokojny, po domach nie chodziłem i po Baborowie też 
nie będę . Kiedyś zostałem za tę  kostkę na ul. Głubczyckiej i odpowiedziałem, że był kryzys i tej kostki dla 
tego gościa nie dali, był krysys że brakowało kostki. Tu mówimy, że terminu nie dotrzymał i później naczelny 
Echa Gmin napisał, że mieszkaniec rodowity Bedryj został tam , nie będę mówił. Ja się w tym wypadku 
głupio czuję i mówię prosto z mostu. 

Przew.RM – zgodnie z wolą Rady na każde jedno posiedzenie Rady Miejskiej w Baborowie wysyłane są 
zawiadomienia i na pewno z moich ust złego słowa, nie otrzymał ani krytyki Pan nie usłyszał, bo jestem 
daleki od tego, żeby rozliczać kogoś za jego działania. Skoro stanowisko Rady jest takie, żeby na 
posiedzenia rady zapraszać to jest Pan zapraszany i mile widziany. 

Radny Powiaty M.Bedryj – no nie wiem

Przew. RM – to proszę sobie postawić lustro i sobie odpowiedzieć. Ja nie robię tego dla publiki i widowiska. 
Proszę mi nie sugerować, insynuować pewnych rzeczy czy nie wie Pan albo wie Pan. Czy ja coś do Pana 
powiedziałem nie tak.

Radny M.Bedryj – jestem często w Baborowie, nie rzadko odwiedzam Burmistrza, P.Sekretarza, który jest 
gość na poziomie a dzisiaj zostałem jakość tak przyjęty

Przew. RM – ogłaszam, że na każdą sesje był pan zapraszany i będzie zapraszany i mile widziany. Postaram 
się od następnej sesji, bo dotychczas na początku witałem wszystkich w tym radnych powiatowych, ale jeżeli 
jest taka wola to na przyszłość będę witał z imienia i nazwiska każdego jednego przedstawiciela.

Radny M.Bedryj – moja osoba skromna nie musi być witana

Radny F.Wierzbicki – ileś miesięcy temu była sprawa związana z działką w Czerwonkowie i był wniosek 
o wycofanie z porządku obrad, bo miała ona być przeznaczona na cmentarz . Co się dzieje z tą działką, czy 
sprawa jest wyjaśniona

Kier. Referatu Irena Sapa – działka ta została wydzierżawiona dla P.K.Pohla na okres 3 lat. 

Radny F.Wierzbicki – radna Czerwonkowa i sołtys mieli się zorientować w tej sprawie.

Radna A.Rydzik – w żadnych dokumentach naszego kościoła czy parafii nie ma wzmianki, że to było 
przeznaczone na cmentarz. Po prostu gdzieś, ktoś kiedyś powiedział i stad się to wzięło.

Radny C.Wanat - w tamtym roku został wyremontowany kawałek drogi za byłym przedszkolem w 
Tłustomostach i teraz po ulewnych deszczach cały ten drobny kamyk spłynął na dół i mieszkaniec stwierdził, 
że była to daremna robota. Nie wiem, nie sprawdzałem, bo telefon miałem wczoraj  późnym wieczorem. 
Może wysłać jakiegoś pracownika, który by ocenił,  co tam się stało na tej drodze. Ponoć cały drobny kamień 
został wypłukany. 
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Burmistrz Gminy – mam prośbę nie tylko do pana, ale i do pozostałych radnych również . Jeżeli nie 
sprawdziliście jakiejś informacji, to najpierw ją sprawdźcie a potem przedstawiajcie na sesji czy komisji, czy 
też po sprawdzeniu w Urzędzie Miejskim. Ja rozumiem, że dla niektórych fajnie jest powiedzieć, że zostało 
coś źle zrobione, przytoczyć krytyczna opinię mieszkańca . Być może jest tak jak Pan mówi, słyszę o tym po 
raz pierwszy . Oczywiście mój pracownik to sprawdzi . Jest firma, która to wykonywała, zastanowimy się, kto 
ma ewentualnie ta robotę poprawić czy też winna jest rzeczywiście aura. 

Radny C.Wanat – nie mówię, że coś zostało źle zrobione . Zgłaszam dzisiaj, bo wczoraj miałem telefon w tej 
sprawie. Nie miałem czasu sprawdzić tego.

Burmistrz Gminy – przed sesją trzeba było to zgłosić pracownikowi. Rozumiem, że  Sesja jest znacznie 
lepszym gremium do zgłaszania krytycznych uwag.

Radna A.Rydzik – dostałam zgłoszenie, że na składowisku  ziemi i gruzu w Czerwonkowie rozbierane jest 
ogrodzenie na opał. Moja interwencja nie pomogła, rozbierane jest dalej. 

Burmistrz Gminy – czy wiadomo jest kto rozbiera

Radna A.Rydzik – tak, nie znam nazwiska tej Pani, ale P.Kacprzak też miał już z nią do czynienia, bo 
wynoszone były przez nią belki z boiska 

P.Kacprzak – jest o Pani mieszkająca na posesji Państwa Rudzkich w Czerwonkowie

Burmistrz Gminy – jutro temat zostanie zgłoszony policji celem wyjaśnienia.

Radny Powiatu M.Bedryj- odnośnie wysypiska macie w Baborowie jedno z najlepszych wysypisk w Powiecie. 
W tamtym roku objeżdżaliśmy i komisja stwierdziła, że jest najlepszym wysypiskiem w Gminie Baborów.

Radna Powiatu E.Kielska – pytania do Burmistrza: - 
- czy już rozwiązana jest w jakiś sposób sprawa własności drogi na ul. Wodnej . Wiadomo o co chodzi od 
dwóch lat mówię o tym. Chodzi o część drogi, która jest własnością P.Marca.
-budynek socjalny przy ul. Głubczyckiej – czy zostały tam poczynione jakieś remonty, które doprowadziłyby 
do tego, aby woda nie ciekła po ścianach.

Burmistrz Gminy – odnośnie spraw własnościowych, gruntu na którym usadowiona jest jezdnia na ul. Wodnej 
sprawa zakończona nie jest .
Jeżeli chodzi o budynek socjalny, to oberwana rynna wraz z rurą spustową zostały naprawione . Zostało 
wyprzątnięte gruntownie podwórko z nagromadzonych tam rzeczy nagromadzonych przez niektórych 
mieszkańców. Dobrze, że temat poruszono. Chciałem Państwa poinformować, że do skontrolowania tego 
budynku została zaproszona Stacja SANEPIDU, która nie bardzo ma w tym temacie nic do powiedzenia, ale 
są ludzie, którzy dbają o „dobrą” reklamę Gminy. Informuję wszystkich, że zawsze można zrobić tak, by 
sukces zmienić w porażkę, by coś dobrego przedstawić jako coś złego. Niektórzy z Państwa pamiętają radny 
L.Górski powinien pamiętać to szczególnie, dobrze była sprawa, gdzie kobieta z dzieckiem w ciąży zwróciła 
się o przydział lokalu mieszkalnego. Taki wniosek został złożony . Na etapie składania wniosku była to mama 
z kilkuletnim dzieckiem. Po zbadaniu sprawy okazało się, że ta Pani nie posiada żadnego stałego dochodu 
prócz alimentów . W związku z czym zostało jej zaproponowane mieszkanie socjalne w bloku na ul. 
Głubczyckiej 84. W dniu wczorajszym konkubent tejże Pani głośno wykrzykiwał, że co to za mieszkanie 
przyznano, bo tu był Pan radny z Panią radną powiatową, bo mówili, że telewizję tu trzeba ściągnąć, bo tak 
małe mieszkanie na 4 osoby. Chciałbym wyjaśnić, bo temat na pewno będzie teraz wirował wkoło Gminy, bo 
jak trafiła się atrakcja, to trzeba ją grać do końca. Powtarzam jeszcze raz, wnioskodawcą była osoba bez 
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dochodu czyli osoba, której nie stać utrzymanie lokalu mieszkalnego, dlatego został zaproponowany lokal 
socjalny. Poza tym w momencie przyznawania tego lokalu socjalnego była pełna aprobata i tej Pani i jej 
konkubenta. Byli szczęśliwi, że mogą się przenieść z bardzo zagęszczonego lokalu mieszkalnego, który 
poprzednio zamieszkiwali. Rozumiem, że bardzo łatwo jest budzić nadzieje wśród ludzi mało zamożnych
 i łatwo jest obiecywać i mieszać im w głowach mówić, że należy im się trzy pokoje z kuchnią, łazienką
 i wszystkimi wygodami. Tylko należy pamiętać, że utrzymanie takiego lokalu kosztuje kilkaset złotych 
miesięcznie. Rodzenie tego typu nadziei jest jak najbardziej piękne, tylko nie wiem, czy do końca moralne i 
właściwe, ale to zostawiam ocenie wszystkich Państwa .
Na dzień dzisiejszy oświadczam, że zarówno przydział tego mieszkania jak i wszelkie procedury z nim 
związane były przeprowadzone prawidłowo.

Radna Powiatu E. Kielska – poczułam się wywołana do odpowiedzi . Nie rozmawiałam z żadną Panią z tego 
lokalu majaca małe czy większe dziecko. Byłam poproszona przez mieszkańców i pojechałam . Byłam tylko 
poproszona o zajęcie się sprawami cieknącego stropu i moczących się ścian przez nieszczelne rynny. 
Z nikim nie rozmawiałam nt. metrażu mieszkania. 
Na którejś komisji zadałam  pytanie dot. części ulicy Wiejskiej, dywanika asfaltowego, który był w zeszłym 
roku robiony od skrzyżowania z ulicą Ogrodową, Piaskową w górę. Chodziło o odstawanie dywanika od 
krawężników.

Burmistrz Gminy- byłem tam na ulicy, obszedłem i nie zauważyłem większych jak ok. 1cm przerwy, ale tak 
musi się stać, jeżeli ciężkim sprzętem najeżdża się na krawężnik, który nie jest ustabilizowany chodnikiem
 i podbudową tego chodnika. Na tej części ul. Wiejskiej, o której rozmawiamy wykonaliśmy krawężnik i 
położyliśmy dywanik asfaltowy i to spełnia swoje zadanie. Natomiast krawężnik na pewno się przesunie jeżeli 
nie jest ustabilizowany z drugiej strony podbudową chodnika. Chodnika nie robiliśmy z przyczyn oczywistych, 
dlatego, że przy tym odcinku ul. Wiejskiej mieszka chyba 4 osoby.
Wracając do budynku na ul. Głubczyckiej 84 – zamakanie ścian z niesprawnej instalacji rynien, rur 
spustowych jest jak najbardziej niewłaściwe. Przeciekający dach będzie wyremontowany i to też jest 
oczywiste, tylko Pani, która wezwała radnych na pomoc, myślę, że też powinna się trochę zastanowić, bo 
akurat w piwnicy mój pracownik stwierdził obecność wiadra podstawionego pod przelew centralnego 
ogrzewania należącego do tej właśnie Pani, która zrobiła alarm. Wiadro było przepełnione i obok była duża 
kałuża wody, która wyciekła . Być może wylewana woda w fundamenty piwnicy jest czymś właściwym, 
chociaż uważam, że nie. I to jest w porządku. W tejże samej piwnicy zimą tego roku interweniowała OSP z 
Baborowa, ponieważ stwierdzono nieszczelności komina, wyczuwalny był zapach dymu. U w/w Pani obok 
pieca zamiast węgla czy drewna zgromadzona była wielka sięgająca sufitu hałda butów, plastikowych 
torebek i innych rzeczy, które to materiały służyły do ogrzewania mieszkania. Nie ma się co potem dziwić, że 
komin może tego nie wytrzymać i  że to co z komina wychodzi,  to ma bardzo nieprzyjemny zapach itd. 
Z pewnością przeprowadzimy wnikliwą kontrolę tych lokali w budynku przy ul. Głubczyckiej 84. Jednak 
musimy pamiętać o tym, kto w tym budynku zamieszkuje. Będąc na miejscu zajrzałem do zrujnowanych 
toalet, które regularnie naprawiamy . Ponosimy koszty, natomiast jest to dewastowane w trybie 
natychmiastowym i w 100 %. Należy również pamiętać, że lokatorzy tego budynku w znaczącej części nie 
zapłacili tytułem opłat czynszowych ani złotówki. Jest to budynek socjalny. Standard takiego budynku 
z definicji jest niższy od standardu lokali mieszkalnych, gdzie mieszkańcy prócz tego, że płacą czynsz,  to 
jeszcze o lokale dbają. Przyglądając się np. oknom, na żadnym nie zobaczyłem farby, którą należałoby je 
zabezpieczyć. Po co malować, lepiej przyjść i żądać wymiany okna. Rozmawiamy o tej kategorii mieszkań i o 
ludziach od których trudno wyegzekwować inne podejście do lokalu mieszkalnego, do własności, która nie 
jest ich własnością. Bardzo mocno zastanawiałbym się zanim zacząłbym budzić nadzieję wśród tych ludzi na 
to, że należy im się przecież to, co wszystkim, tylko kto za to ma zapłacić.

Radny Powiatu M.Bedryj- mieszkaniec ul. Świerczewskiego zgłosił się o przycięcie drzew od strony stacji 
paliw, czy zostały przycięte?
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Burmistrz Gminy – tak przycięto je.

Radny J.Ronczka – mam prośbę do radnych, wniosek o wyrażenie zgody na przesuniecie środków 
finansowych w kwocie 3 tys zł. na remont dachu budynku gospodarczego kolo szatni sportowej w Rakowie 
z działu sport na dział wydatki remontowe GZOKiS. W kwocie 107 tys zł na działalność stowarzyszeń jest 
zabezpieczona kwota 2 % na poszerzenie sportu i co roku zostają jakieś oszczędności , a czekać z tym 
remontem do końca roku jest niemożliwe, bo co ulewa, to już nie ma gdzie uciekać ze sprzętem który się tam 
znajduje.

Burmistrz Gminy – jeżeli opinia będzie pozytywna, to stosowny projekt uchwały będzie przygotowany na 
najbliższą sesję.

Radny C.Wanat – w związku z tym mam pytanie czy jest jakiś kupiec na budynek po byłym przedszkolu w 
Rakowie i  tych funduszy można byłoby to przeznaczyć.

Burmistrz Gminy – został ogłoszony przetarg, rozstrzygnięcia jeszcze nie było . Nie jest powiedziane, że 
budynek zostanie sprzedany w pierwszym przetargu, nie da się prorokować czy w drugim przetargu uda się 
sprzedać,  a dach przecieka już . Myślę, że wniosek radnego Ronczki  jest jak najbardziej zasadny, skoro nie 
wszystkie drużyny startowały w rundzie wiosennej i jakieś rezerwy, niewykorzystane środki zostały to 
możemy się zastanowić nad tym, czy część z tych środków nie przesunąć, one zostają w sporcie . One nie 
pójdą na remonty dróg , dachów na obiektach mieszkalnych, one zostaną w sporcie tak jak były, tylko z nieco 
innym sposobem wykorzystania.

Radny B.Kanas – jaki jest stan obecnie lokali „Pod zegarem” i na Placu Dworcowym. Czy te lokale są do 
wydzierżawienia, wykupienia.

Burmistrz Gminy – może zakończmy najpierw sprawę wniosku P.Ronczki.

Radny J.Jasion – temat wniosku  radnego Ronczki powinien być poruszony na Gminnej Radzie Sportu, 
powinien być przez nią  zaopiniowany. Z informacji, którą posiadam od Przewodniczącego J.Tomczyka w 
najbliższym czasie GRS będzie się zbierać i opinie w tym temacie na pewno przedstawi. Sam Burmistrz 
kiedyś powiedział, że przy pieniądzach wydatkowanych na sport posiłkuje się opinią Gminnej Rady Sportu, 
trzymajmy się tej procedury i jest na to stosowny czas.

Burmistrz Gminy – o ile podział kwoty pierwotnej, klucz podziału pozostawiony jest Gminnej Radzie Sportu o 
tyle tu w tym momencie jest taka potrzeba, bo jest chyba, że dach ma przeciekać do jesieni, to on będzie 
przeciekał, nie ma żadnego problemu. Uważam, że jeżeli pozostały pieniądze po pierwszej wiosennej rundzie 
rozgrywek, bo zostały, nie wszyscy wystartowali, niektórzy kwoty zwracali  i wniosek radnego Ronczki jest jak 
najbardziej zasadny. Przy czym dzisiaj wyrazicie Państwo tylko opinię,  czy tak czy nie. Bo żeby dzisiaj 
wynająć dekarza potrzeba kilku tygodni . Mieliśmy bardzo długą zimę, mokrą wiosnę i zaległości dekarzy są 
bardzo duże. Nawet gdyby zamówienie dekarza miałoby miejsce dziś, to czekania będzie nie wiadomo ile. 
Jeżeli zamówimy dekarza w lipcu, sierpniu, to może w październiku naprawi ten dach, a tu nie za bardzo jest 
na co czekać.

Dyr. GZOKiS – jak do tej pory współpraca miedzy Gminną Radą Sportu a Burmistrzem układała się bardzo 
dobrze. Nie są to pieniądze, które uszczuplają środki przeznaczone na zadania w II półroczu. Zdanie GRS 
jest tylko opiniodawcze dla Burmistrza, który i tak ostatecznie podejmuje decyzję. Do tej pory te dyskusje były 
bardzo spójne. Rzeczywiście szkoda czasu, bo ja umawiam się z dekarzami na bieżąco i wiem co znaczy 
znaleźć dobrego, taniego  dekarza.
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Radny F.Wierzbicki – gdyby wystąpił klub Cukrownika czy z Boguchwałowa czy inny to wymaga 
natychmiastowego działania. Jestem za przesunięciem takich środków. 

Przewodniczący RM zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie, kto jest za tym, aby wydać pozytywną opinię 
do wniosku radnego J.Ronczki o dokonanie przesunięcia kwoty 3 tys zł. na remont dachu na budynku 
gospodarczym.

Za wnioskiem opowiedziało się 11 radnych.

Burmistrz Gminy – odnośnie wymienionych lokali użytkowych to są one puste i do wynajęcia.

Radny J.Jasion – pytanie mieszkańca miasta  do Radnego Powiatowego odnośnie przyciętych drzew  kilka 
tygodni temu na ul. Świerczewskiego,  czy zasadne jest  przycinanie drzew w okresie lęgowym ptaków.

Radny Powiatu M.Bedryj – Pani Kielska uzupełni , ja mogę powiedzieć, że jak zieloni się za to wezmą, ja 
rozumiem 

Radna Powiatu E.Kielska – w zeszłym roku, a nawet wcześniej zauważyli mieszkańcy tej ulicy 
Świerczewskiego,  że w obecnej kadencji Starostwo zaprzestało, prawdopodobnie zapomniało przycinać 
drzewa na ul. Świerczewskiego . W zeszłym roku już Wicestarosta obiecał, że będą w tym roku przycięte.  
Już w grudniu, gdy ZUK przycinał drzewa na Rynku przypomniałam Wicestaroście o tej przycince drzew na 
ul. Świerczewskiego miały być wczesną wiosna przycięte ale znowu zapomniano o tym. Także miesiąc temu 
rozmawiałam i z P.Maciaszczykiem i ze Starostą, Wicestarostą i dopiero sobie przypomniano o tym i dlatego 
te drzewa są tak późno przycięte, mimo, że gałęzie dotykały linii wysokiego napięcia i dzwoniłam do Zakładu 
Energetycznego, to twierdził, że to im nie przeszkadza.

Radny Powiatu M.Bedryj – była tu dyskusja nt. piłki, mi się wydaje i zawsze mówię, że Baborów to jest 
bardzo dobre lobby piłkarskie. Kiedyś prowadziłem drużynę, ja miałem 2,5 tys zł., klub tej samej branży 7,5 
tys zł. Widać, że na wysokim poziomie to jest piłka.

Radny W.Hołownia – P.Bedryj dobrze jest Panu się chwalić, chwalimy się nawzajem, ale ja nie będę chwalił 
Starostwa, ponieważ moim zdaniem mamy troszeczkę tych dróg powiatowych i wiemy jak jest w Powiecie i 
jak do dnia dzisiejszego nie zauważyłem, aby były poczynione jakiekolwiek prace przy łamaczu m.in. na 
drodze pomiędzy Rakowem a Tłustomostami. Zakręt od strony Głubczyc przy wjeździe do Babic niestety tak 
zarósł, że w ostatnią niedzielę na szczęście nikomu nic się nie stało, ale strażacy musieli te błoto gdzieś tam 
przerzucić . Dalej jest to błoto wyschnięte i przy najbliższych opadach deszczu będzie bardzo ślisko. Takich 
miejsc jest bardzo sporo. Dlatego ja krytykuję Was za to, że to nie jest zrobione. Myślę, że w najbliższym 
czasie rowy zostaną wykoszone . Może w końcu się tak trafi, że w miesiącu czerwcu nie będzie dziur takich 
głębokich jak pomiędzy drogą Baborów-Dobrosławice przy mostku, gdzie głębokość otworu wynosiła 20 cm 
do którego wpadłem samochodem . To był piątek, a w poniedziałek już ta dziura została dziwnym trafem 
załatana, ciekawe dlaczego nie wcześniej. Mam nadzieję, że w końcu tych głębokich dziur będzie mniej. 

Radna Powiatu E.Kielska – ani ja ani P.Bedryj nie jesteśmy Starosta, Wicestarostą ani pracownikiem działu 
drogownictwa w Starostwie. My zgłaszamy tak samo jak Pan jako radny to robi w Gminie. My jedynie 
możemy przekazywać i to robimy cały czas. Ja dzisiaj tez byłam na komisji i nie wiem już po raz który, na 
pewno kilkadziesiąt razy od wczesnej wiosny pytam, kiedy będą remonty dróg. Ja sama nie jestem 
zadowolona z dróg powiatowych, którymi jeżdżę np. z Księżego Pola do Kietrza. Wszystkie drogi są złe. My 
zgłaszamy, pytamy się  można to sprawdzić w protokołach. Dzisiaj mi powiedziano, że wszystkie dziury mają 
być połatane do 27 czerwca. Na  Ul. Głubczyckiej już  miesiąc temu miał być rozpoczęty jej remont, nie jest. 
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Zapytałam dlaczego, P.Starosta nie wiedział. Ja rozumiem krytykę, ale nie jestem osobą decyzyjną ani radny 
Bedryj w Powiecie. 

Radny M.Bedryj – jestem po wczorajszej Komisji Porządku Publicznego, ja tu nie mam zamiaru chwalić 
Gminy Baborów jak kolega gani Starostwo. Sprawa była tak rozwiązana, są dwa samochody, chodziło o to, 
że był deszcz nie było sensu nam to robić, tu już widzę wkroczyła brygada między Dziećmarowem będą łatać 
na gorąco, wycinka ,  w Dziećmarowie na rogu mamy to samo też. Z tego co wiem, bo wczoraj rozmawiałem 
na Komisji ze Starostą, to zawsze staram się dzielić na gminy równo. Jest trochę opóźnienia. Byłem ze 
Starostą na sesji w Branicach i też go zaatakowano i Starosta dzwonił do firmy , firma się nie odzywa. Po 
prostu przez ta pogodę wszystko jest opóźnione. Będziemy się starać jak najszybciej to zrobić.

Radny W.Hołownia – szanowni radni powiatowi powiem tak nas ganią, my Was ganimy i tak będziemy robić, 
bo to nie jest tak, że to tylko ja krytykuję jako Waldemar Hołownia, tylko na ulicy spotyka się bardzo dużo 
ludzi. Jedni chwalą, ale większość jest ganiących.

Dyr.Zespołu Szkół zaprosił wszystkich obecnych na występ grupy teatralnej i zespołu wokalnego związany 
z twórczością Agnieszki Osieckiej w dniu 18 czerwca o godz. 18:00 do sali widowiskowej.

Burmistrz Gminy zaprosił na zawody pożarnicze Gminy Baborów, które odbędą się w dniu 19 czerwca 
o godz. 14:00 na stadionie miejskim w Baborowie. W godzinach wieczornych z okazji zawodów odbędzie się 
zabawa taneczna.

Radny W.Hołownia – prócz zawodów w Baborowie, w tym samym dniu są zawody wojewódzkie, w których 
drużyna z Baborowa będzie brała udział.

Radny Powiatu M.Bedryj- P.radny Hołownia tak jak jest hojna pod względem finansowym Rada Powiatu dla 
PSP w Głubczycach oby następna była lepsza.

Przew. RM – w związku z tym, że nie wydaję żadnej gazety, do żadnej nie piszę, to pozwolę sobie coś 
sprostować i poprosić o rzetelność dziennikarską redaktora naczelnego „NIE-GŁOS MIESZKAŃCÓW” oraz 
sekretarza tej gazety. Jak chcecie państwo pisać, macie prawo tylko proszę o rzetelność dziennikarską i 
zainteresowanie się tematem. Mieszkańcy Suchej Psiny pytają, w związku z tym ja odpowiem, ponieważ 
temat akurat dotyczy mnie i ja angażuję się w działanie w tej miejscowości.
Pieniądze są zgromadzone na koncie bankowym, czyli możecie Państwo napisać w kolejnym numerze, że 
znajdują się  na oprocentowanym koncie bankowym. O całości jest informowany proboszcz, który jest 
głównym wnioskodawcą do  wniosku Urzędu Marszałkowskiego i wstępne informacje jakie posiadamy to 
otrzymaliśmy 10 tys zł dofinansowania na to zadanie, czyli wartość tego zadania na pewno nie zostanie 
pokryta, bo wniosek opiewał na 50 tys zł. i wkład własny . To zadanie zostanie okrojone, będziemy się starać 
pozyskać inne formy dofinansowania w tym zadaniu. 
- gdzie znajduje się laptop-  laptop znajduje się tam, gdzie jest jego miejsce, czyli w sali audiowizualnej w 
Suchej Psinie w metalowej szafie zamknięty . Służy strażakom i organizacjom działającym i na terenie 
Suchej Psiny i Boguchwałowa, bo niejednokrotnie w miarę potrzeb był użyczany do Boguchwałowa gzie były 
pisane projekty, bo to robiliśmy razem z P.Hanuskiem jak była potrzeba.
- stół bilardowy kupiłem sobie za własne pieniądze i prywatnie i stoi tam, gdzie jest jego miejsce, czyli w 
moim prywatnym domu i od tego wszystkim wara.
Nie interesujcie się moją osobą, choć jestem osobą społeczną, ale nie wnikam w prywatne życie żadnego z 
Was. Kolejna rzecz, mam pytanie do Pani Radnej, czy fundowanie skrzynki piwa po meczu to jest z 
pieniędzy Pani prywatnych, czy z diety, czy może z których partii politycznych, czy stara się Pani zyskać 
sobie elektorat  na przyszłość. Czyli nad tym tez warto jest się zastanowić, a zebranie w Suchej Psinie 
odbędzie się 23 czerwca.
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Radna E.Kielska – chciałam zapytać, gdzie są nieścisłości w artykuliku, który się ukazała w zapytaniach 
mieszkańców. Przedstawione zapytania w NIE-GŁOS MIESZKAŃCÓW, są dosłownie zapytaniami. 
Powiedział Pan, że są nierzetelności, czy w pytaniu jest nierzetelność? 

Przew. W.Kacprzak – nierzetelność jest w tym, że interesuje się Pani moim prywatnym mieniem 

Radna E.Kielska – czy tam jest Pana nazwisko czy cokolwiek z Panem związane.

Przew. W. Kacprzak – nie będziemy w tym momencie polemizowali . My nie mieszkamy w Warszawie, nie 
mamy wielkiej anonimowości, tylko wiadomym jest o czym mówimy.

Radna E.Kielska – w czym nierzetelność

Przew. W.Kacprzak – w tym, że zaczyna Pani wyciągać moje prywatne rzeczy. 

Burmistrz Gminy – chyba mogę sobie pozwolić na stwierdzenie, że nie pierwszy raz tzw. rzetelność tzw. 
dziennikarzy potrafi zrobić wiele złego, potrafi człowieka skrzywdzić. Ale te metody znamy, nie jest to po raz 
pierwszy. Przez to zamiast zajmować się sprawami Gminy to Eugeniusz Waga jeździ po sądach, bo nawet 
nazwanie kłamstwa kłamstwem jest grzechem.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przew. RM o godz. 17:40 zamknął XXXVI sesje RM.

Protokólowała:M.Woźniak
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