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Protokół  nr IV/2015 
z sesji Rady Miejskiej w Baborowie 

odbytej w dniu 11 lutego 2015r. w sali konferencyjnej UM w Baborowie 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarz o godz.16:30 otworzył obrady IV sesji Rady 
Miejskiej. 
 
Powitał radnych, gości zaproszonych oraz pozostałych  uczestników posiedzenia. Poinformował, 
że w sesji uczestniczy 15 radnych na 15 stanowiących ustawowy skład i rada może podejmować 
prawomocne decyzje i uchwały. 
 
Listy obecności radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych oraz pozostałych 
uczestników stanowią odpowiednio zał. nr 1, 2, 3. 
 
Przew. RM zaproponował mając na uwadze ustalenia z Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
wprowadzenie zmian do porządku, polegających na przesunięciu  punktów dot. podjęcia uchwał 
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo –ratowniczego dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach- 31 a, 
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r.- projekt 28  oraz zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej – projekt druk nr 29a na początek punktu 3 dot. podejmowania uchwał.  
 
W/w zmiany przyjęto jednogłośnie15 głosami „za”. 
 
W związku z powyższym obrady odbywały się wg następującego porządku obrad: 
 
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo –ratowniczego dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach- 31 a; 

b) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r.- projekt 28 a; 
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk nr 29a; 
d) Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu 

usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Opolu w roku 2015.- projekt druk nr 
21; 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt druk nr 22; 
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt druk nr 33; 
g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – projekt druk nr 24; 
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – projekt druk nr 25; 
i) wydzierżawienia  nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druki 
nr 23; 
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j) wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk 
nr 27; 

k) określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego 
własnością Gminy w podróży służbowej radnego – projekt druk nr 26a; 

l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej – projekt druk nr 32b; 
m) określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Baborów- projekt druk nr 15a; 
n) zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Baborów- projekt 

druk nr 30a; 
4. Zatwierdzenie planów pracy  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  oraz Komisji Oświaty, 
Zdrowia i Porządku Publicznego RM na 2015r. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,  
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,    
7. Zapytania, wolne wnioski.  
8. Zakończenie obrad.       
 
Ad 2. 
Protokół z obrad poprzedniej Sesji RM tj. z dnia 29 grudnia 2014r. zostały przyjęty jednogłośnie 
15 głosami „za”. 
 
  

Ad.3. 
a)przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo –ratowniczego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach- projekt uchwały druk nr 31 a – zał. nr 4 
do protokołu. 
 
Burmistrz Gminy poinformowała o wniosku KPPSP do Gminy i rady poprzedniej kadencji  
w sprawie dofinansowania w kwocie 15 tys zł. zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego. 
Obecny samochód  jest już zużyty i stąd potrzeba zakupu nowego.  
 
Obecny na sesji  Z-ca Komendanta PPSP w Głubczycach P.Wojciech Semeniuk uzasadnił potrzebę 
zakupu w/w samochodu dla jednostki. W woj. opolskim będą zakupione trzy takie pojazdy przy 
dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska . Jeżeli nie uda się zrealizować 
tego zakupu, to środki na dofinansowanie tj. ok.100 tyś zł  przepadną. Są już podjęte uchwały na 
dofinansowanie z Gminy Głubczyce i Kietrz oraz Starostwa Powiatowego.  
W Gminie Branice trwają rozmowy na ten temat. Komendę sparły również Kombinat Rolny Kietrz 
oraz Top Farms Głubczyce.  Wnioskowana kwota może zaważyć na zakupie pojazdu. Bez tego 
samochodu PPSP  nie jest  w stanie skutecznie interweniować.   
 
Wiceprzewodnicząca RM – zwróciła się z pytaniem o wysokość dofinansowania z Gminy 
Głubczyce i Kietrz 
 
Z-ca KPPSP – odpowiedział, że kwota dofinansowania ze Starostwa i Gminy Głubczyce wynosi 15 
tys zł. a Gminy Kietrz – 10 tys zł.  
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Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 
Za- 6, przeciw-3, wstrzymujących- 4. 
 
Wobec braku dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały- druk nr 31 a. 
W wyniku głosowania 
 Rada Miejska w Baborowie w obecności 15 radnych – 8 głosami „za”, przy 0 głosów 
”przeciw”  i 7 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IV-20/15 w sprawie przekazania 
środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z 
przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo –ratowniczego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach - stanowiąca zał. nr 5 do protokołu. 
 
Ad 3.  
b) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r. – 
projekt uchwały druk nr 28 a – zał. nr 6 do protokołu. 
 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (projekt druk nr 28a)– negatywna  
Za-3, przeciw-6, wstrzymujących -2. 
 
Wiceprzew.RM – zaproponowała wykreślenie  z projektu uchwały propozycji ujętych  
w pkt.1,3,4,5,6,9,12,13 , zostałyby : pkt.2, 7,8,10, 11,14. Uzasadniając stwierdziła, że są nowi 
radni nieznający problematyki  miasta, stoją przed trudnymi decyzjami i czasami jakie czekają. 
Jest nowa perspektywa finansowa tj. możliwości finansowe z Unii Europejskiej. Powiedziała, że 
niczego nie chce się zablokować odnośnie proponowanych inwestycji. Do każdej zaproponowanej 
zmiany mają pytania i wątpliwości, na co chcieliby uzyskać informacje.  Nie ma ich na ten 
moment i trudno się odnieść do zaproponowanych propozycji. Nie kwestionują propozycji, ale 
chcieliby uzyskać  szczegółowe  informacje , by dokonać ich analizy.  
 
Burmistrz Gminy – z uwagi na obecność mieszkańców odczytała zaproponowane propozycje 
zmian do budżetu na 2015r., by mieszkańcy wiedzieli czego dotyczą. Podkreśliła, że nie 
proponuje radnym  zaciągnięcia kredytu na te zadania. Środki pochodzą z wolnych środków za 
2014r., refundacji poniesionych  wydatków na „Budowę świetlicy w Szczytach” . Propozycje 
dotyczą rozpoczęcia nowych zadań oraz wykonania dokumentacji technicznej, by móc  
w przyszłości ubiegać się o środki zewnętrzne.  
Ustosunkowała się do  poszczególnych zadań , które  zaproponowano do wykreślenia  
z proponowanych zmian do budżetu na 2015r , szczegółowo uzasadniając konieczność i potrzebę 
ich wykonania.   
 
Radny F.Wierzbicki stwierdził, że zgadza się z tym, o czym mówiła P.Burmistrz. Materiały   radni 
otrzymali tydzień temu, większa część to radni, którzy są I kadencję i nie znają pewnych spraw.     
W dniu wczorajszym Komisja Budżetu trwała do godz. ok. 21:30 . Punktów było dużo, 
a w projekcie dot. zmian do budżetu było 14 propozycji.  Jest to wszystko do przyjęcia, ale może 
poświęcić jeszcze jedno posiedzenie Komisji i wyjaśnić  dokładnie te sprawy.   
 
Radny M.Bliźnicki – w swojej wypowiedzi poparł propozycję dot. modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Tłustomostach. Przedstawił argumenty świadczące o potrzebie wykonania remontu  
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ul. Wodnej, którą doprowadzana jest woda z ujęcia.  Stan rur na tym odcinku jest zły i w każdej 
chwili grozi awarią.  
 
Radna A.Rydzik – w swojej wypowiedzi poparła wykonanie oczyszczalni ścieków w Tłustomostach 
mając na uwadze to, co przechodzili mieszkańcy na Osiedlu Czerwonków. Zawnioskowała, aby 
przy okazji uwolnienia się jakichkolwiek środków w budżecie przeznaczyć  obiecane 50 tys zł. na 
osuszanie świetlicy w Czerwonkowie.  
 
Wiceprzewodnicząca RM – stwierdziła, że nie powinno się podejmować decyzji pochopnie. Mamy 
ul. Wodną, ul. Rzemieślników – czy wykreślimy jedną ulicę kosztem drugiej ulicy, przy 
niezadowoleniu  mieszkańców jednej lub drugiej ulicy? Z podejmowanych decyzji radni będą 
w przyszłości rozliczani. Powinno się dokładnie wszystko przeanalizować, zapoznać się 
z dokumentami. Nie posiadają informacji jaka jest wycena  sprzedaży działek na ul. Wodnej. Na 
komisji takie informacje nie zostały przedstawione.  
Przebudowa ul. Rzemieślników – jakie są tam szacowane koszty, czy jest wstępny program 
funkcjonalno-użytkowy do tej inwestycji , czy są jakieś założenia. Jest na to to czas. Miesiąc nie 
zrobi różnicy. Trzeba się zastanowić, co należy zrobić, bo chodzi o bardzo dużo pieniędzy.  
 
Mieszkańcy ul. Rzemieśliników w osobach P.Pilch, P.Kałwa, P.Simona przedstawili  swoje 
niezadowolenie z wniosku o wykreślenie pkt. dot. ul. Rzemieślników. Uzasadnili pilną potrzebę 
rozpoczęcia wykonania tej ulicy. Podkreślali, że jest to jedyna ulica w mieście  bez nawierzchni, 
gdzie przy opadach nie można z niej korzystać. Ta droga powinna być priorytetem.  
Obecnie  potrzebne są działania doraźne, by móc korzystać z tej drogi.  
 
Wiceprzewodnicząca RM – podkreśliła, że nie mówi się o tym, że nie chce się robić tej ulicy, chcą 
tylko trochę czasu by zapoznać się z dokumentacją. Nie ma nic złego w tym, że  chcą wiedzieć 
trochę więcej.  
 
Burmistrz Gminy – podkreśliła, że  zaproponowane zadania są priorytetami .  Dodała, że jeżeli 
radni po otrzymaniu materiałów nie mieli wiedzy na jakiś temat,  mogli przyjść do Urzędu  
i zapytać o te  tematy.  Nie wie co można jeszcze tłumaczyć i powiedzieć np. na temat  
ul. Rzemieślników, że zadanie jest potrzebne do wykonania? Na tym etapie Rada przeznacza 
środki na projekt i dopiero wówczas po wyłonieniu wykonawcy można zaprosić go na posiedzenie 
i rozmawiać o szczegółach.  
 
Przew.RM – odnosząc się do poruszonych tematów stwierdził, że nikt dotychczas nie negował 
potrzeby remontu ul. Rzemieślników i innych zadań. P.Burmistrz zawsze mówiła, że wykonuje to ,  
co postanowią i uchwalą radni. Zabierał głos w poprzedniej kadencji nt. ul. Rzemieślników , 
 i wtedy nie było pieniędzy, mówiono, że są inne ważniejsze rzeczy i to rozumiał. Radna 
A.Kobierska-Mróz nie stwierdziła, że to negują. Chcą przedyskutować sprawy różnych projektów, 
bo to o nie chodzi. W wieloletniej prognozie finansowej nie ma zaplanowanych środków na 
realizację tego zadania. Wie jak wygląda ulica Rzemieślników, tylko dlaczego tematu nie podjęto 
w poprzedniej kadencji, a robiono drogi na osiedlu z mocną podbudową , kiedy tam droga była. 
Do wykonania jest ul. Kolejowa, gdzie są obecnie dwa zakłady pracy i będzie żwirownia. 
Dokumentacja projektowa jest w trakcie wykonania i trzeba będzie się zdecydować czy robić 
ul. Rzemieślników czy ul. Kolejową. Chcieliby wszystko wyremontować. Własną złotówkę obraca 
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się kilkakrotnie zanim wyda. Planując i wydając pieniądze publiczne  odpowiedzialność jest 
podwójna. Dlatego też trzeba przeanalizować wszystko i wybrać priorytetowe zadania. Nikt nie 
mówi, że chce się te propozycje wyrzucić, a jedynie przeanalizować. 
Po to są komisje, by tego typu sprawy omawiać. Radni pracują zawodowo . Podjęli się tego, by 
służyć całej Gminie, ale należy pamiętać , że podejmując jedne decyzje można skrzywdzić innych. 
Popiera  mieszkańców ul. Rzemieślników. W materiałach zaproponowana została modernizacja 
świetlicy w Babicach,  a Radna A.Rydzik zgłaszała w poprzednich latach  sprawę osuszania 
świetlicy w Czerwonkowie i jest już dokumentacja projektowa. Mówiono, że jak spłyną środki ze 
refundacji budowy świetlicy w Szczytach, to zostaną przeznaczone na ten cel.  
Stwierdził, że zarzucano mu w poprzedniej kadencji, że będąc nauczycielem wychowania 
fizycznego był przeciwko budowie Orlika w Baborowie. Chciał by środki te pozostały   na wymianę 
sieci wodociągowej na ul. Powstańców. Zwrócił się o zrozumienie, że chcą przesunąć pewne 
rzeczy, wykreślić i wrócić do tematów na komisji, omówić i podjąć na kolejnej sesji. Każdy radny 
zdecyduje sam jaką decyzję podejmie w głosowaniu. 
 
Burmistrz Gminy – stwierdziła, że nie znalazła w całej wypowiedzi Przew. RM argumentów 
przemawiających za przesunięciem podjęcia decyzji w sprawie uchwalenia zmian dot. 
przeznaczenia środków na przygotowanie dokumentacji technicznej.  
Dodała, że przede wszystkim, to P.Tokarz zdecydował, że nie wykonano remontu  
ul. Rzemieślników. W 2011r. pytano radnych o wytypowanie ulic, gdzie w pierwszej kolejności 
należy przeprowadzić remont. To radni poprzedniej kadencji wybrali ulice: Róży Wiatrów, 
Kwiatową, Szkolną i Stawową. Zaproponowano je do wykonania, bo w ciągu tych ulic były 
wszystkie media wymienione. I  to Pan  Tokarz również decydował o remoncie tych czterech ulic. 
Nie przypomina sobie wypowiedzi radnego, gdzie domaga się wykonania dokumentacji 
technicznej na ul. Rzemieślników. Nie ma co czekać i szukać, bo ul. Rzemieślników jest 
priorytetem. Na obecną chwilę, gdyby był ogłoszony nabór wniosków, to Gmina Baborów nie ma 
żadnej dokumentacji projektowej na remont drogi. Jeżeli nie przystąpi  się  teraz do 
przygotowania dokumentacji , a są one problemowe,  to wszystko będzie trwało i może się liczyć 
każdy miesiąc. Gmina powinna mieć dokumentacje przynajmniej na 2-3 drogi. Stąd propozycja 
wykonania dokumentacji na ul. Rzemieślników i ul. Wodną.   
 
Przew. RM – odniósł się do wypowiedzi P.Burmistrz:i powiedział, że  Pani Burmistrz wie co miał 
na myśli mówiąc o ul. Wodnej i Rzemieślników - było ciągle powtarzane, że nie mamy na to 
pieniędzy, z czym miał się wygłupiać. Jak głosowanie na komisji jest takie, a nie inne to miał być 
przeciwko? Nie potrzebował żadnej zwady, bo działali wszyscy w jednej wspólnej sprawie. Nie 
powiedział, że ul. Rzemieślników nie ma być zrobiona w pierwszej kolejności, ale jest  
ul. Kolejowa , po której ruszy ciężki transport i zaczną pękać domy, zapadać studzienki itd. Czy na 
to wszystko będzie Gmina miała pieniądze, wkład własny, by wykonać te wszystkie projekty? 
 
P.Jagoda Kałwa - mieszkanka Baborowa- stwierdziła, że ,aby powstał projekt jest taki problem. 
Mieszkańcy nie proszą o wykonanie drogi w tym roku, ale w najbliższych latach, ale musi być 
dokument, żeby się na nim oprzeć. Nie po to głosowano na radnych, by nie było do kogo zwrócić 
się o pomoc. Była radna walczyła o te drogę. 
 
Przew. RM - stwierdził, że było powiedziane, że radni jednogłośnie głosowali za tym by nie było, 
to nie wie, kto mija się z prawdą. Nie powiedział, że nie chce, by wykonano dokumentację. Są 
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różne dylematy. Nie chcą tego, że da sie komuś nadzieję, a nie zrobi się tego w tej kadencji i 
latach późniejszych. Wszyscy radni o tym zdecydują. 
 
Sołtys Dziećmarowa Józef Śrutwa- podkreślił, że sprawa przepustu w Dziećmarowie jest bardzo 
ważna. Woda zalewa rolnikom uprawy, ponoszą duże straty. Zaprosił radnych, by zobaczyli na 
miejscu jak to wszystko wygląda. 
 
Przew.RM - wyjaśnił, że nastąpiła pomyłka, wykreślenie nie dot. przeznaczenia środków na 
wykonanie przepustu. Na komisji przedstawiono argumenty i radni mieli pełny obraz zagrożenia  
i sprawa jest jasna.  
 
Radna W.Wojtowicz-Bunczek - powiedziała, że ma jasność w sprawie i nie potrzebuje  
dodatkowych wyjaśnień . Spotykanie się i wałkowanie ciągle tego samego mija się z celem. 
Praktykuje się w kraju, że  tylko ciągle się mówi i jest to takie wodolejstwo. Jest przeciwna 
praktykowaniu takich metod. Argumentacja na komisji i sesji przemawia do niej i nie ma potrzeby 
dodatkowego posiedzenia. Mimo, że są nowi radni , to słuchając zdążyli wyrobić sobie zdanie 
na temat otrzymanego materiału. Zaproponowała przegłosowanie wniosku poprzez głosowanie 
każdego punktu osobno. 
 
Radny M.Jankowski- stwierdził, że nie powinno się już czekać z decyzją odnośnie ul. Wodnej 
i ul. Rzemieślników. Przygotowanie dokumentacji będzie trwało i tak ok. roku. Rozmawiano 
o ul. Kolejowej, gdzie jest problem z PKP i może przygotowanie dokumentacji trwać ok. 2 lat. 
P.Burmistrz powiedziała, że obecnie nie ma żadnego gotowego projektu na wykonanie  drogi. 
Żeby nie okazało się, że można będzie składać wniosek o dofinansowanie, a nie będzie jeszcze 
gotowej dokumentacji, bo zaważy tydzień lub dwa, co wtedy powiemy mieszkańcom. Można się 
spotkać za tydzień, miesiąc, ale o czym będziemy dyskutować, czy tam będzie nawierzchnia ze 
złota. Wykonanie dokumetacji nie koliduje z tym, co będzie tam wykonane. Wtedy należy się 
zastanowić nad wyborem ulicy czy ul. Kolejowa, ul. Rzemieślników czy ul. Wodna. Jego zdaniem 
wykonanie dokumentacji na tą chwilę jest niezbędne.  
 
Radny J.Ronczka - powiedział, że jest tzw. odbijanie piłeczki. To co wychodzi od Rady jest 
niedobre,  a to co od P. Burmistrz jest najlepsze i tak musi być.  Chciałby zapoznać się ze 
wszystkim, bo np. nie wie co jest po zimią, jakie rury. Tydzień niczego nie zmieni, a radni będą 
wiedzieli więcej.  
 
P.Grzegorz Simon - mieszkaniec ul. Rzemieślników - zaznaczył , że priorytetem wszędzie jest to, 
co jest niezbędne, konieczne natychmiast. Na tej ulicy jest bagno. Mieszkańcy chcieliby, aby Rada  
wykonanie tej drogi przyjęła  jako priorytet, bo jej tam nie ma. Radni mówią, że chcą się 
zastanowić. W ulotkach wyborczych było napisane, że “jestem przygotowany, znam wasze 
słabości , jesteśmy tylko dla Was , wiemy co jest najważniejsze, jakie są priorytety,  a dzisiaj słyszy 
się, że radni dopiero muszą się uczyć, dowiedzieć. Obawia się, że mieszkańcy zostaną ofiarą tej 
przepychanki. Nie ma żadnej alternatywy. Należy zrobić tę drogę jak najszybciej. W jednej 
miejscowości w Gminie wykorytowano i wykonano  do jednego gospodarstwa 400 m drogi. 
 
Radny Powiatu Tadeusz Mańkiewicz -stwierdził, że problem nie jest w tym, czy droga jest 
ważniejsza czy nie tylko w tym, że rada ustala zakres robót i burmistrz wykonuje. Wszystkie 
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zmiany zostały przygotowane przez P.Burmistrz . Demokracja wymaga , skoro radni podejmują 
taką decyzję, co się będzie działo przez najbliższe lata, to świat sie nie zawali , jeżeli decyzja 
zostanie podjęta za dwa tygodnie.  
 
Prezes ZUK Tomasz Krupa -  zapytał, czy nie jest niedopatrzeniem wykreślenie  punktu dot. 
wykonania remontu oczyszczalni ścieków w Tłustomostach , Langowie. Dodał, że w tym 
przypadku nie ma dwóch tygodni na zastanowienie. ANR dofinansowuje  min. 600 tys zł.  
Z wstępnych rozmów przeprowadzonych w ANR w Opolu wynika, że są skłonii jeszcze  
dopłacić . Łącznie może być to kwota ok.700 tys zł. Warunkiem było przejecie przez Gminę tych 
dwóch obiektów . Z dniem 1 marca Kombinat Rolny Kietrz odstępuje od eksploatacji tych dwóch 
oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy od tego czasu muszą płacić za m3  ok. 18 zł.  
Podjęto uzgodnienia, że ZUK pod warunkiem, że ANR będzie wspierała Kombinat Rolny  Kietrz 
będzie pobierał opłatę 14,80 zł za m3 .  ZUK będzie wywoził bez zysku, by mieszkańcy nie musieli 
więcej płacić. Nie ma złotego środka. Jest zapewnienie dofinansowania w kwocie 700 tys zł. czy 
nie wykorzystać tego?. Można się zastanawiać nad technologią . Od trzech tygodni prowadzone 
są rozmowy z technologami od oczyszczalni ścieków. Na pewno będą plusy i minusy każdego 
rozwiązania, ale nie można  mówić, że jest  czas.  Ten rok jest ostatnim, kiedy ANR ma środki na 
takie dofinansowanie. Za miesiąc może być za późno i ANR wycofa się z dotychczasowych 
ustaleń. Oczyszczalni nie buduje sie w miesiąc. W Czerwonkowie  Osiedlu oczyszczalnia powstała  
bardzo szybko od rozpoczęcia tematu. Mimo to kanalizacja udrażniana była przez ok. rok. Tematu 
nie można odwlekać. Czy są radni, którzy znają się na technologii oczyszczania ścieków. W tym 
temacie niczego innego sie nie wymyśli.  
 
Radna A.Kobierska - zadała pytanie dot. koncepcji tej kanalizacji. Wiadomo jej o koncepcji 
P.Majchrzaka i jest też druga dot. kanalizacji. Niedociążona jest oczyszczalnia ścieków 
w Rakowie.  Poprosiła o wyjaśnienie. To pytanie  miało być zadane na najbliższej komisji.  
 
Prezes ZUK - odpowiedział, że rozmawiał z radną A. Kobierską nt. aglomeracji . Dofinansowanie 
do aglomeracji jest związane z wskaźnikiem odpowiedniego zagęszczenia mieszkańców.  
W przypadku Gminy Baborów żadna miejscowość nie może być aglomeracją. 
W grudniu 2013r. została przygotowana wstępna koncepcja skanalizowania Gminy, pokazująca 
koszty . Zastanawiano się jak dociążyć oczyszczalnię w Rakowie i Baborowie. Jednak przy 
zmniejszeniu liczby mieszkańców , zużyciu wody i odprowadzanych ściekach do oczyszczalni. 
ścieki wytwarzane  w Tłustomostach  musiałyby płynąć do oczyszczalni ścieków w Rakowie przez 
dwa dni. Po tym czasie ich stan biologiczny spowodowałby , że oczyszczalnia przestanie 
funkcjonować. Sam tranzyt z Tłustomostów do Rakowa kosztuje ok. 900 tyś zł.  
 
Przew. RM ogłosił 10 min. przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przew. wznowił obrady i przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
 
Radna A.Kobierska - podziękowała mieszkańcom ul. Rzemieślników za obecność na sesji  
i naświetlenie problemów, których radni nie do końca byli świadomi.  
Jednocześnie zaprosiła mieszkańców do uczestniczenia  w obradach sesji, przy podejmowaniu 
istotnych decyzji dla miasta. Po przeanalizowaniu wszystkiego,  złożyła wniosek o wykreślenie  
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z projektu uchwały  i przeniesienie na następną komisję celem omówienia następujących 
punktów:1,3,6,13. 
Poinformowała, że przyjmują argumenty mieszkańców ul. Rzemieślników , aby mieć dwa projekty 
do złożenia wniosku, chociaż nie zdąży się go wykonać, by złożyć wniosek  
o dofinansowanie do “schetynówek”, które będą ogłoszone we wrześniu. 
 
Burmistrz Gminy - zapytała, o czym Pani Wiceprzewodnicząca mówi, gdy mówi “ doszliśmy, 
przyjmujemy” 
 
Wiceprzewodnicząca RM - odpowiedziała, że o radnych 
 
Radna W.Wójtowicz-Bunczek - podkreśliła, że nie życzy sobie, by w jej imieniu Wiceprzew. się 
wypowiadała, bo potrafi mówić za siebie. 
Również radna T.Wołk wypowiedziała się popierając stanowisko w/w. 
 
Burmistrz Gminy - poinformowała, że dzięki niej są na sesji mieszkańcy ul. Rzemieślników, 
ponieważ zadzwoniła do byłej radnej M.Knapik z prośbą o powiadomienie ich . Pani radna 
Kobierska, chcąc poznać zdanie mieszkańców również mogła udać się do tych mieszkańców. 
Jako mieszkanka ul. Wodnej drugi dzień informuje jaka jest tam sytuacja. Zapytała, dlaczego 
należy się wstrzymać z wykupem działek od mieszkańców . Radna A.Kobierska powiedziała, że nie 
zna kalkulacji. Gmina nie kalkuluje, to niezależny rzeczoznawca wycenia działki.  
Dodała, że należy przychodzić do Urzędu i pytać , nie tylko na sesjach i komisjach.  
 
Radny M. Jankowski -zwrócił się z pytaniem do Wiceprzew., czy gdyby na sesji byli mieszkańcy ul. 
Wodnej w większej ilości, to też decyzja byłaby inna. 
Złożył wniosek o wykreślenie pkt. 12 i 13 z proponowanych zmian do budżetu.  
 
Radna W.Wójtowicz-Bunczek -zadała pytanie, nad czym radni w tej chwili dyskutują, 
bo dyskusja stała się bezprzedmiotowa, gdy P.Rydzik, która na komisji wywołała dyskusję 
propozycją i wnioskiem  remontu odwodnienia i wysuszenia budynku świetlicy w Czerwonkowie 
zaburzyła podział środków . W momencie zmiany, wycofania wniosku przez P.Rydzik z obecnego 
podziału środków dyskusja stała się bezprzedmiotowa. Na komisji do momentu wniosku P.Rydzik 
nikt z radnych nie mówił, że przedstawione zadania w projekcie uchwały są niepotrzebne. 
Zapytała wnioskujących o wykreślenie na co chcą przeznaczyć te środki, które zostaną. Powinno 
się je przyjąć do budżetu i zaplanować ich wydatkowanie. Nie został zgłoszony żaden wniosek co 
w zamian wykreślonych.  
 
Przew. RM - odpowiedział, że środków się nie pozbywamy są zabezpieczone.  
Przystąpił do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami. 
 
Wiceprzewodnicząca RM - zawnioskowała o wykreślenie z projektu uchwały pkt 1,3,6,13 i 
przeniesienie na kolejne posiedzenie Komisji Budżetu. 
 
Za wnioskiem głosowało 8 radnych, przeciw-6. 
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W związku z wyczerpaniem dyskusji Przew. K.Tokarz poddał pod głosowanie projekt uchwały 
druk nr 28a z naniesionymi poprawkami. 
W wyniku głosowania  

Rada Miejska w obecności 14 radnych -  13 głosami “za’, przy 0 głosów ”przeciw” i 0 
głosów “wstrzymujących” podjęła uchwałę nr  IV- 21 /15 w sprawie wprowadzenia zmian do 
budżetu Gminy Baborów na 2015r. - która stanowi zał. nr 7 do protokołu. 
 
Ad.3 
c) podjecie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały druk nr 29 a- 
zał.nr 8. 
 
Przew. RM - poinformował, że  zmiany wpf wynikają z uchwały w sprawie zmian do budżetu  
 
Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 głosami “za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 0 
głosów “wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IV- 22 /15 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej- która stanowi zał. nr 9 do protokołu. 
 
Ad.3 
d) podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów 
zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Opolu w roku 2015.- projekt druk nr 21- zał. 
nr 10 
 
Sekretarz Gminy - odpowiedziała na pytanie zadane na  Komisji Budżetu informując, że Gmina 
prowadzi ewidencję wyrobów zawierających azbest. Od 2012r. przystąpiono do sukcesywnego 
usuwania azbestu. Osoba starająca się o usunięcie azbestu nie ponosi żadnych kosztów. Z takich 
możliwosci w 2012 r. skorzystało 19 osób , w 2013r. -19, w 2014r.- 46  tj. łącznie 84 osóby.  
W sumie usunięto 227, 78 t azbestu. Koszt całego zadania do 2014r. wyniósł 139. 843, 30 gr, z 
czego Gmina pokryła 15 % tych kosztów w wysokosci 20.976,50 gr.  
W ostatnim naborze prowadzonym w 2014r. koszt usunięcia azbestu w zakresie transport, 
utylizacja wyniósł 6,05 zł./ m2 brutto. Cała usługa łącznie z demontażem wyniosła 9,16 zł. /m2 
brutto. Firma zajmująca się realizacją zadania to Firma Środowisko i Innowacje w Gminie Dobrów 
. Zgodnie z ewidencją do usunięcia zostało ok. 904 t. wyrobów zawierających azbest.  
 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna, 15 głosów za 
 
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych- 14 głosami “za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 0 
głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IV-23/15 w sprawie Regulaminu dofinansowania 
ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu  
z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  w Opolu w roku 2015 - która stanowi zał. nr 11 do protokołu. 
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Ad.3 
e) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie 
bonifikaty – projekt druk nr 22- zał. nr 12 
 
Sekretarz Gminy - uzupełniła informację nt. projektu uchwały informując, że mieszkanie znajduje 
się w budynku przy ul. Głubczyckiej, gdzie kiedyś była tzw. “praktyczna pani”. Obecny najemca 
wynajmuje go od 1978r. Świadczą o tym dokumenty znajdujace sie w Urzędzie. Lokal składa sie z 
dwóch pokoi, kuchni, łazienki wc i przedpokoju. W ostatnich pięciu latach Gmina nie poniosła 
żadnych kosztów z tytułu ulepszenia, wykonania prac remontowych w tym mieszkaniu. 
Budynkiem zarządza obecnie Agencja ABC z Głubczyc. 
 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna- 15 głosów za. 
 
Nie podjeto dyskusji na temat projektu, w związku z czym Przew. K.Tokarz poddał pod 
głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecnosci 14 radnych - 13 głosami “za”, przy 0 głosów “przeciw” i 0 
głosów “wstrzymujacych podjęła uchwałę nr IV-      /15 w sprawie sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty- która stanowi zał. nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad.3 
f) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty 
– projekt druk nr 33- zał. nr 14. 
 
Sekretarz Gminy - poinformowała, że lokal znajduje sie w budynku obok dawnej cegielni na ul. 
Głubczyckiej. Obecny najemca wynajmuje mieszkanie od 2008r. stąd 80% bonifikaty. 
Powierzchnia lokalu wynosi 61,78m2. Lokal składa sie z dwóch pokoi, kuchni, łazienki , wc oraz 
spiżarki. Stan techniczny jest dobry, mieszkanie spełnia swoją funkcję. W okresie ostatnich pięciu 
lat nie zostały tam dokonane żadne ulepszenia, ani prace remontowe. Szczegółowa 
dokumentacja techniczna znajduje się u obecnego administratora, którym jest Biuro 
Nieruchomosci Adificja  
z Głubczyc. 
  
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna- 15 głosów za. 
 
W związku z brakiem pytań i uwag Przew.RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecnosci 14 radnych - 14 głosami “za”, przy 0 głosów “przeciw” i 0 
głosów “wstrzymujacych podjęła uchwałę nr IV- 25 /15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości i udzielenie bonifikaty- która stanowi zał. nr 15 do protokołu. 
 
Ad.3 
g) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – projekt druk nr 24- 
zał. nr 16. 
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Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna- 15 głosów za. 
 
Nie podjęto dyskusji w temacie i Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 głosami “za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 0 
głosów “wstrzymujacych” podjęła uchwałę nr IV- 26/15 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości - która stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

 
Ad.3 
h) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – projekt druk nr 25- 
zał. nr 18. 
 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna- 15 głosów za. 
 
Nie podjęto dyskusji w temacie i Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 głosami “za”, przy 0 głosów”przeciw” i 0 
głosów “wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IV-27/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości - która stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 
 
 

 
 
Ad 3. 
i) podjęcie uchwały w sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości na czas nieoznaczony oraz  
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas 
nieoznaczony- projekt druk nr 23- zał. nr 20. 
 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna- 15 głosów za. 
 
Wobec braku dyskusji Przew.RM poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 głosami ”za”, przy 0 głosów “przeciw” i 0 
głosów “wstrzymujacych” podjęła uchwałę nr IV- 28/15 w sprawie  wydzierżawienia  
nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe 
oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- która stanowi zał. nr 21 do 
protokołu. 
 
Ad.3 
j) podjęcie uchwały w sprawie    wydzierżawienia  nieruchomości na czas nieoznaczony oraz  
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas 
nieoznaczony- projekt uchwły druk nr 27- zał. nr 22. 
 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna- 15 głosów za. 
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Wobec braku uwag i pytań Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 głosami “za”, przy 0 głosów “przeciw” i ) 
głosów “wstrzymujacych” podjęła uchwałę nr IV - 29/15 w sprawie wydzierżawienia  
nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe 
oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- która stanowi zał. nr 23 do 
protokołu. 
 
Ad.3 
k) podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu 
samochodowego niebędącego własnością Gminy w podróży służbowej radnego – projekt druk nr 
26a - zał. nr 24 
 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna, 14 głosów -za, 1 wstrzymujący. 
 
Nie podjęto dyskusji nt. projektu i Przew.RM poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych - 13 głosami “za” przy 0 głosów “przeciw” i 1 
głosie “wstrzymującym” podjęła uchwałę nr IV- 30 /15 w sprawie określenia stawek za jeden 
kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy w podróży 
służbowej radnego- która stanowi zał. nr 25 do protokołu. 
 
Ad.3 
l) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej – projekt druk nr 32b 
- zał. nr 26 
 
Sekretarz Gminy - poinformowała, że na Komisję Budżetu przedłożono projekt druk 32 a.  
W wyniku prac komisji został dopisany do planu KR punkt 4 w zakresie kontroli o treści :kontrola 
udzielonych zamówień publicznych w II półroczu 2014r. oraz w I półroczu 2015r. w świetle 
obowiazujących regulacji prawnych z terminem wykonania w IV kwartale.  
 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna - 14 głosów za. 
 
Wobec braku dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 głosami “za”, przy 0 głosów “przeciw” i o 
głosów “wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IV-  31 /15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej - która stanowi zał. nr 27 do protokołu. 
 
Ad.3 
m) podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów- projekt druk nr 15a - zał. nr 28. 
 
Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i porządku Publicznego - pozytywna- 15 głosów za. 
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Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchały. 
W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 głosami “za”, przy 0 głosów “przeciw” i 0 
głosów “wstrzymujacych” podjęła uchwałę nr IV- 32 /15 w sprawie określenia wysokości opłat 
za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów- która stanowi 
zał. nr 29 do protokołu. 
 
Ad.3 
n) podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie 
Gminy Baborów- projekt druk nr 30a - zał. nr 30. 
 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - pozytywna - 14 głosów za. 
 
W zwiazku z brakiem dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt. 
W wyniku głosowania  

Rada Miejska w obecności 14 radnych - 14 głosami “za”, przy 0 głosów “przeciw” i 0 
głosów “wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IV- 33 /15 w sprawie  zarządzenia wyborów 
sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Baborów- która stanowi zał. nr 31 do protokołu. 
 
Ad.4 
Przew.Komisji Oświaty poinformował o wprowadzeniu do planu pracy dodatkowo dwóch 
punktów : 
1/omówienie współpracy Gminy Baborów z miastami partnerskimi  
2/omówienie prowadzenia selekcji odpadów na terenie Gminy Baborów. 
 
Rada Miejska jednogłośnie 14-za zatwierdziła plany pracy Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego  oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego na 2015r. - zał. nr 32, nr  
33. 
 
 
Ad.5. 
Przewodniczący RM w informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, 
poinformował: 
- pełnił w poniedziałki dyżury spotykając się z mieszkańcami; 
- uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Wojewodę Woj. Opolskiego; 
- odczytał pisma jakie wpłyneły do biura Rady tj. RIO nt. prawidłowości planowanej kwoty 
długu(zał. nr 34);  złożenia wniosków o nadanie krzyży zasługi dla radnych oraz pracowników 
przez Prezydenta RP(zał. nr 35); Wspólnoty Mieszkaniowej Wiejska 8-10 w Baborowie o zmianę 
harmonogramu wywożenia odpadów suchych( zał.nr 35); Wspólnoty Mieszkaniowej Wiejska 
 8-10 w sprawie remontu drogi na działce gminnej miedzy budynkiem wspólnoty a posesją 
P.Skalnika ( zał. nr 36). 
Podziękował radnym za dotychczasowy  udział w Turnieju Samorządowym i zaprosił na darta, 
gdzie gospodarzem jest Gmina Baborów. 
 
Ad. 5 
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Burmistrz Gminy w sprawozdaniu o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym 
poinformowała m.in.: 
( sprawozdanie pisemne będzie od następnej sesji)  
1/ odniosła się do pisma Wspólnoty Mieszkaniowej 8-10 informując, że pracownik UM sprawdził, 
że Wspólnota posiada za mały pojemnik na odpady suche w stosunku do liczby mieszkańców. Nie 
spełniają warunków wynikajacych z regulaminu utrzymania czystosci porządku w gminie. 
Odnośnie remontu uliczki powiedziała, że była tam górka saneczkowa do zeszłego roku , która 
została na prośbę mieszkańców usunięta. Frezowiny  z remontowanej ulicy Wiejskiej zostały 
wysypane na tę drogę. Nie było w planie remontu tej drogi. Nie było zapewnienia z jej strony, że 
w 2015r. będzie remont tej drogi.  
2/ uczestniczyła w spotkaniach z Wojewodą Opolskim nt. miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. W tym czasie w Baborowie odbyła sie dyskusja publiczna nt. 
wyłożonych planów zagospodarowania dot. lokalizacji farm wiatrowych na terenie Gminy 
Baborów. Było duże zainteresowanie mieszkańców w tym zakresie. Są trzy miejscowe plany . 
Można sie z nimi zapoznawać i zgłaszać wnioski, uwagi. Pracownia urbanistyczna kierując się 
prawem  umieściła  
w nich 47 elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Baborów. W większości to elektrownie 
o mocy 4,5 MW. 
Kolejne spotkanie dot. rządowego programu wsparcia gmin w budownictwie, remoncie mieszkań 
komunalnych, socjalnych.  
3/ odbywała spotkania z projektantami nt. oczyszczalni ścieków , omawiano zakres remontu ul. 
Wodnej,Wiejskiej, Rzemieślników, 40-lecia, projekcie remontu Ratusza. Dokumentacja dot. 
Ratusza nie została w grudniu odebrana z uwagi na nieścisłości w projekcie . Naliczane są odsetki 
i czekamy na kolejne przedłożenie dokumentacji.  
4/ brała udział w Radzie Społecznej Szpitala w Głubczycach. Celem było pokazanie 
poszczególnych oddziałów i warunków jakie należy spełnić od 2016r. 
Koszt standaryzacji szpitala to kilka milonów złotych.  
5/ odbyło sie Walne Zebranie w EUROREGONIE na którym odbyły sie wybory uzupełniajace  
władz . W dalszym ciągu pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej. 
6/ zwróciła się do Prokuratury i Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o rozpatrzenie  ewentualnych 
zaniedbań związanych z kompleksem boisk w Baborowie przy ul. Wiejskiej. Wymieniła 
projektanta, inspektorów nadzoru, wykonawcę i byłego burmistrza. Po tygodniu od zgłoszenia 
została poproszona o złożenie informacji w tym temacie. Jeżeli będzie taka potrzeba na kolejnej 
Komisji Oświaty może ten temat być omawiany. Wcześniej może być udostępniona radnym do 
zapoznania sie  dokumentacja w tym zakresie, 
7/ uczestniczyła w szkoleniu dla organów prowadzących oświatę, gdzie omawiano rózne 
problemy oświatowe, zmiany w prawie oświatowym.  
8/ złożono w styczniu do Burmistrza Nysy wstępny wniosek- akces  przystąpienia Gminy Baborów 
do Partnerstwa Nyskiego. Na ostatnim spotkaniu członkowie tego partnerstwa- Gminy i Powiaty 
przychylili sie do tej prośby. Gmina Baborów może być członkiem tego partnerstwa. 18 lutego 
odbędzie spotkanie z Burmistrzem Nysy, by  rozmawiać o  dalszym działaniu. Podkreśliła, to o 
czym mówiła w poprzedniej kadencji, że do Partnerstwa można przystąpić w każdej chwili, nie 
tracąc niczego.  Obecne propozycje wynikajace z Partnerstwa są to propozycjami dla dużych 
Gmin. Jest propozycja wymiany przystanków autobusowych - Gmina Baborów ma przystanki 
autobusowe. Nie będziemy wydawać środków nawet przy dużym dofinansowaniu, jeżeli to już 
jest. Potrzebne są środki na duże inwestycje drogowe, kanalizację sanitarną, Ratusz czy 
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mieszkania. Jest propozycja budowy wieży widokowej, której nie bedziemy budować  za 150 tys 
zł. Nawet jeżeli dofinansowanie będzie w 80 czy 90 %.  
 
Przew.RM - zapytał o koszty przystąpienia do Partnerstwa Nyskiego.  
 
Burmistrz Gminy - odpowiedziała, że Gmina przystępuje do partnerstwa i ono nie kosztuje. Dwa 
lata temu te Gminy, które przystąpiły do partnerstwa realizowały wspólny projekt finansowany  
z tzw. funduszy norweskich i średnio płaciły ok. 160 tys zł. na wypracowanie strategii rozwoju 
gmin i powiatów. Gmina Baborów wykonała Strategię przy dofinansowaniu PROW. Porównując ją 
ze strategią Gminy Branice, to strategia Gminy Baborów jest wykonana lepiej. 
 
Radny F.Wierzbicki - zapytał o zyski z wiatraków na terenie Gminy Baborów 
 
Burmistrz Gminy - odpowiedziała, że  na razie nie mażadnych danych, bo nie wiadomo ile z tych 
zaplanowanych 47 lokalizacji będzie. Może się jeszcze wiele zmienić. Mogą być wnioski  
o odrzucenie niektórych lokalizacji.  Na razie nie wiemy, ile ich  będzie. Gmina może zyskać drogi , 
przy okazji wykonania ich do danej lokalizacj i podatek od  budowli.   
 
Skarbnik Gminy - dodała, że nie posiadamy dokładnych informacji. W tym przypadku budowlą nie 
jest cały wiatrak. Ta najdroższa część czyli śmigła to nie budowla. Koszt budowy wiatraka,  to 
prawdopodobnie kilka milonów. Jednak wartością budowli przyjetą do podatku jest 1/4 tej 
wartości. Nie ma informacji jakiego rodzaju będą postawione wiatraki.Konkretne informacje 
będą dopiero po postawieniu tych wiatraków. Podatek od takiej budowli firma zacznie opłacać 
od następnego roku od daty zakończenia budowy. Podatek to 2%  od wartości budowli.  
 
Burmistrz Gminy - uzupełniła, że zdaniem firmy po uchwaleniu np. w marcu uchwały ,  w lipcu, 
sierpniu rozpoczęłyby się prace związane z drogami, przygotowaniem terenu.  Będą to 
najnowocześniejsze wiatraki. Koszt jednego dużego wiatraka to 2,5 mln euro.  
 
Radny M.Bliźnicki - złożył w imieniu OSP Babice wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu 
dla OSP o kwotę ok.10 tys zł. . Kwota 13,170  zł. zabezpieczona jest w ramach funduszu 
sołeckiego. Strażacy udzielają się społecznie. 
Zwracając sie do Przew. RM złożył wniosek o to, by sesje, komisje były w godzinach 
wcześniejszych tj. o godz.14.  Zgodnie z przepisami radny, który pracuje ma prawo do urlopu. 
Kiedy pracował to  wykorzystywał urlop, by uczestniczyć w sesji czy Komisji.  
 
 
 
Ad.7 
Przewodniczący RM - stwierdził, że posiedzenia trwają długo, bo wynika to z ilości i objętosci 
uchwał. Nie ma problemu, by zrobić częściej komisje i będzie krótko. Rozumie, że jest podstawa 
prawna do zwolnienia. 
 
Radna W.Wójtowicz-Bunczek - stwierdziła, że jest pewna niesprawiedliwość. Robi sie sesje  
o godzinie dogodnej dla tych, którzy pracują na I zmianę, a są osoby pracujące na II zmianę  
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I noc. Oni mogą wnioskować, by sesje odbywały sie rano, bo im tak pasuje. Albo wszyscy są 
równoprawnymi radnymi, albo decyduje siła przebicia.  
 
Przew. RM - dodał, że nie da się tak zrobić, by wszystkim pasowało. 
 
Radny M.Bliźnicki - stwierdził, że był na sesji Starosta, radni Powiatu, których już nie ma, a radni 
mieli pytania. Zaproponował, by na nastepnej sesji, gdy będą goście na poczatku Sesji można było 
zadawać im pytania. 
 
Przew.RM - stwierdził, że od następnej sesji tak będzie  
 
Radny M.Jankowski - poprosił o jaknaszybsze zwołanie komisji Budżetu, by można było  omówić 
punkty, które zostały wykreślone z projektu uchwały. 
 
Wiceprzew. RM - poprosiła o przekazanie informacji mieszkańcom - pojawiła sie informacja na 
stronach Regionalnego Programu Operacyjnego - w II kwartale 2015r. będzie ogłoszony konkurs  
w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej - będzie tam pomoc bezzwrotna na 
założenie przedsiebiorstwa, doradztwo i szkolenia. Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w ramach informacji dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są propozycje nie tylko dla 
gmin, ale również do osób fizycznych tj. młodych rolników.  
 
Burmistrz Gminy - poinformowała, że Woj. Urzędy Pracy realizują swoje działania poprzez 
Powiatowe Urzędy Pracy i do nich można już się zgłaszać , dot. o pierwszej części wypowiedzi 
Wiceprzew. RM. Rolnicy mają wiedzę, że mogą zgłaszać się do ARIM w Głubczycach  
i uzyskiwać  informacje nt. modernizacji gospodarstw.  
 
Radny F. Wierzbicki - zaproponował zamieszczenie takich informacji w Echu Baborowa.  
 
Przew.RM - poruszył sprawę odśnieżania. Mieszkańcy zgłaszają, że skoro od nich wymaga sie 
odśnieżania chodników, to chodniki i drogi gminne również powinny być odśnieżone. Sprawdził 
uwagi i chodniki przy parku, ul. Kolejowej nie były odśnieżone. 
 
Prezes ZUK Tomasz Krupa - odpowiedział, że chodniki odśnieżono o godz. 13:00, opady były 
nieustanne. Można jeździć i odśnieżać cały czas, kwestia dotyczy środków, ale przekaże 
informację kierownikowi.  
 
Porzadek obrad został wyczerpany i Przew.RM o godz.19:50 zamknał IV sesje RM. 
 
Protokółowała: 
Insp. Maria Woźniak 
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