
Protokół nr  V/2015 
 Sesji Rady Miejskiej w Baborowie 

odbytej w dniu 31 marca 2015r. r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Baborowie 

 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Baborowie Krzysztof Tokarz o godz.16:30 otworzył  

V Sesję Rady Miejskiej oraz stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji na podstawie 

listy obecności ( zał. nr 1), gdzie na 15 radnych obecnych było  13 radnych. 

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni gości wg załączonych list obecności stanowiących zał. 

nr 2 i 3. 

Przewodniczący RM powitał wszystkich obecnych,  w tym nowo wybranych sołtysów.  

 

Zaproponował wprowadzenie poprawek do porządku : 

- w pkt 3 ppkt a – projekt druk nr 48a, było 48; 

- w pkt 3 ppkt b – projekt druk nr 49a, było 49; 

- w pkt 3 ppkt q wycofanie  projektu uchwały druk nr 47/15, a wprowadzenie projektu druk nr 

51/15  w sprawie  zmiany uchwały Nr VI-54/11 Rady Miejskiej w Baborowie  z dnia 31 marca 

20111r. w sprawie  wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia. 

 

Na sesję doszło 2 radnych, w związku z tym w obradach uczestniczyło 15 radnych. 

Wyżej zaproponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. 

W związku z tym przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.  
3.Podjęcie uchwał w sprawach: 
a)wprowadzenia zmian do budżetu  na 2014r.- projekt druk nr 48 a; 
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 49a; 
c)zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej- projekt uchwały druk nr 50/15; 
d)wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie 
wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata – projekt druk nr 34/15; 
e)wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie 
wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony  
dłuższy niż 3 lata – projekt druk nr 35/15; 
f)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów  
( działka nr 376/1 w Czerwonkowie)– projekt druk nr 36/15; 
g)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów  
( działka nr 413 w Czerwonkowie)– projekt druk nr 37/15; 
g)wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów 
( działka nr 135 w Księżym Polu)- projekt druk nr 38/15; 
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h)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów 
 ( działka nr 136 w Księżym Polu) – projekt druk nr 39/15; 
i)zarządzenia wyborów przewodniczących oraz zarządu osiedli na terenie Gminy Baborów- 
projekt druk nr 40/15; 
j)zmiany Uchwały Nr IV-25/15 Rady Miejskiej w Baborowie  z dnia 11 lutego 2015r.  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt druk 
nr 41/15; 
k)zmiany Uchwały Nr IV-24/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015r.; 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty- projekt druk nr 42/15; 
l)wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie do organizacji pracy z rodziną- 
projekt druk nr  43/15; 
m)określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2015” – projekt druk nr 44/15; 
n)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów(działka 
nr 355/7 w Baborowie)- projekt druk nr 45/15; 
o)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- działka 
nr 355/8)- projekt druk nr 46/15; 
p)sprawie  zmiany uchwały Nr VI-54/11 Rady Miejskiej w Baborowie  z dnia 31 marca 20111r. 
w sprawie  wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia- projekt druk 
nr 51/15. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie    
    międzysesyjnym, 
5.Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,    
6. Zapytania, wolne wnioski. 
7. Zakończenie obrad.       
 
 
Ad 2. 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” przyjęła protokół z obrad 

poprzedniej sesji tj. 11 lutego 2015r. 

 

 

Ad 3. 

a)podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r. 

– projekt uchwały druk nr 48a( zał. nr 4) 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna 

Za- 15, przeciw-0, wstrzymujących- 0 

Projekt był szczegółowy omawiany na Komisji  przez P.Skarbnik 

 

Wiceprzewodnicząca RM – Anna Kobierska-Mróz – stwierdziła, że jedną ze zmian 

zaproponowaną przez P.Burmistrz jest wykup działek na ul. Wodnej. Na Komisji została 

przyjęta propozycja wykupu. 8 radnych zwróciło się z interpelacją do P.Burmistrz w sprawie 

m.in. wykupu działek przy ul. Wodnej. Zgodnie z uzyskanymi informacjami Gmina poniosła 
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już koszty w kwocie ponad 12 tys zł. i przeprowadzone zostały prace geodezyjne w związku  

z podziałem tych gruntów. Na komisji ci radni  wspólnie z pozostałymi  zaopiniowali projekt 

pozytywnie. W odpowiedzi jest informacja, że właściciele wyrazili zgodę na sprzedaż na 

piśmie lub ustnie podczas spotkań z wyjątkiem  współwłaścicieli jednej działki, gdzie 

przebywają za granicą. Po wyczerpaniu  możliwości  zawarcia umowy sprzedaży  

 z właścicielem, bądź jego pełnomocnikiem, gmina rozpocznie procedurę wywłaszczenia lub 

zasiedzenia. Miała obawy odnośnie wywłaszczenia, zasiedzenia, czy faktycznie będzie taka 

możliwość. P.Burmistrz zapewniła, że nie będzie problemu. Wiceprzewodnicząca podkreśliła, 

że jeżeli Gmina nie będzie właścicielem wszystkich działek nie uzyska pozwolenia na budowę. 

Ponieważ P.Burmistrz zapewniła, że na 100 % będzie to zrealizowane taka decyzja została 

podjęta. 

 

Wobec braku  kolejnych głosów w dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt 

uchwały. 

W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-34/15 w sprawie wprowadzenia zmian do 

budżetu Gminy Baborów na 2015r.- która stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

 

Ad 3. 

b)podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt uchwały 

druk nr 49a– zał. nr 6. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna 

Za- 14, przeciw-0, wstrzymujących – 0. 

 

Z uwagi na brak pytań i uwag Przewodniczący RM poddał po głosowanie w/w projekt 

uchwały. 

W wyniku głosowania 

Rada  Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”  

i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła  uchwałę nr V-35/15 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej – która stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

Ad.3 

c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej  - projekt 

uchwały druk nr 50/15- zał. nr 8. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna. 

Za- 15, przeciw-0, wstrzymujących -0. 

 

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

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” 

 i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła  uchwałę nr V-36/15 w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie opłaty targowej- która stanowi zał. nr  9 do protokołu. 

 

Ad.3 

d)podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości  na czas oznaczony dłuższy 

niż 3 lata oraz w sprawie  wyrażenia zgody  na bezprzetargowe   oddanie  

w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony  dłuższy niż  3 lata – projekt uchwały druk 

nr 34/15-  zał. nr 10. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna 

Za-15, przeciw-0, wstrzymujących -0. 

 

Przew. RM stwierdził, że na Komisji było wiele pytań , wyjaśnień i nie ma potrzeby 

ponownego omawiania. 

 

Sekretarz Gminy –A.Kania –Kała- dodała, że w styczniu w ramach kontroli prawnej przez 

radcę prawnego obsługującego Gminę Baborów dokonano zmiany preambuły uchwały 

zgodnie z sugestią radcy prawnego. Do tej pory jest to praktykowane i nie było żadnych 

zastrzeżeń ze strony nadzoru Wojewody. Zaproponowała szczegółowo omówić temat na 

posiedzeniu Komisji, bo od komisji był za krótki czas,  by skontaktować się z kancelarią  

o wyjaśnienie. 

 

Przew. Komisji Budżetu – stwierdziła, że konstrukcja uchwały jest w porządku. Tylko jej 

zdaniem byłoby w porządku, gdyby dzierżawa była na okres co najmniej 3 lat i 1 dnia, a to 

jest na 3 lata. Wyjaśniono, że w związku z tym, iż razem jest to powyżej 3 lat, bo już wcześniej 

ta osoba dzierżawiła i obecna dzierżawa  to jest okres powyżej 3 lat i dlatego wyraża się 

zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego. Po Komisji poprosiła o opinię prawną 

i otrzymała ją. Zgodnie z nią zgoda rady Gminy jest wymagana  również  

w przypadku , gdy po umowie na czas  oznaczony do 3 lat  strony zawierają  kolejne  umowy, 

których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Zatem jeżeli  zostanie zawarta umowa 

dzierżawy  na czas oznaczony do 3 lat  zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na taki sam okres  

nie wymaga przeprowadzenia przetargu.  Wymagana jest natomiast  zgoda rady gminy. 

Tymczasem jest napisane w uchwale, że odstępuje się od obowiązku przetargowego  trybu 

zawarcia umowy wskazanej w § 1. Jest to dobra uchwała,  ale na okres dłuższy niż 3 lata. 

Dodała, że będzie głosowała przeciw. 

 

Sekretarz Gminy – dodała, że zgodnie z art. 33 ustawy o gospodarce nieruchomościami co do 

zasady umowy do 3 lat nie wymagają zgody Rady Gminy. Umowy zawierane na czas określony 

dłuższy niż 3 lata bądź na czas nieokreślony wymagają zgody Rady. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 
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7 a do kompetencji rady gminy należy wyrażenie zgody na wydzierżawianie, wynajmowanie, 

użyczanie nieruchomości  nieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowa 

zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody 

wojewody  w odniesieniu do art. 25 gdzie ma również zastosowanie do Starosty,  Prezydenta,  

Burmistrza. Zgoda Wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej 

na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość. Stąd wynika ta wątpliwość. Czyli ten okres wcześniejszy, gdzie nie była 

wymagana zgoda Rady, bo umowa była zawarta do 3 lat jest brany pod uwagę w momencie, 

kiedy zawierana jest umowa na okres kolejny 3 lat bądź dłuższy. Skutkuje to tym, że umowa 

staje się wieloletnia. 

 

Wiceprzewodnicząca RM- zapytała, czy takie uchwały były dotychczas już podejmowane, bo 

nadzór nad uchwałami ma Wojewoda Opolski. 

 

Sekretarz Gminy – uzupełniła, że wieloletność dzierżawy nie wynika z uchwały tylko  

z dokumentów na podstawie których jest przygotowana uchwała, będących na stanowisku 

pracownika merytorycznego.   

 

Radny F.Wierzbicki – zawnioskował o wycofanie tego projektu 

 

Wiceprzewodnicząca RM- zawnioskowała o pozostawienie tej uchwały, bo jak będzie coś nie 

tak,  to Wojewoda zakwestionuje to. 

 

Przewodniczący RM poddał wniosek radnego Wierzbickiego poddał pod głosowanie, jednak 

został on odrzucony. 

W związku z powyższym poddało pod glosowanie projekt uchwały. 

W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 4 

głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-37/15 w sprawie sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie  wyrażenia zgody  na 

bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony  dłuższy niż  3 

lata - która stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 3 

e)podjęcie uchwały w sprawie sprawie wydzierżawienia nieruchomości  na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie  wyrażenia zgody  na bezprzetargowe   oddanie w 

dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony  dłuższy niż  3 lata- projekt druk nr 35/15 – 

zał. nr 12 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna 

Za- 15, przeciw-0, wstrzymujących – 0. 
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Nie podjęto dyskusji w sprawie w/w projektu. 

 

W związku z powyższym poddało pod glosowanie projekt uchwał. 

W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” 

 i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-38/15 w sprawie sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie  

wyrażenia zgody  na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas 

nieoznaczony  dłuższy niż  3 lata - która stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Ad.3 

f)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomość stanowiącej 

własność Gminy Baborów( działka nr 376/1 w Czerwonkowie) – projekt uchwały druk nr  

36/15 – zał. nr 14 

 

 Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt 

uchwały. 

W wyniku  głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”  

i 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-39/15 w sprawie wyrażenia zgody  na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Baborów – która stanowi zał. nr 15. 

 

 

Ad.3 

g)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej 

własność Gminy Baborów (działka nr 413 w Czerwonkowie) – projekt uchwały druk nr 

37/15- zał. nr 16. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna 

 

Nie podjęto dyskusji w temacie w/w projektu uchwały i Przew. RM poddał pod głosowanie 

w/w projekt uchwały. 

W wyniku  głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”  

i 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-40/15 w sprawie wyrażenia zgody  na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Baborów – która stanowi zał. nr 17. 

 

Ad.3 

h)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości      



 

7 

 

stanowiącej własność Gminy Baborów (działka 135 w Księżym Polu) – projekt      

uchwały druk nr 38/15 – zał. nr 18. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna 

 

Nie podjęto dyskusji w temacie w/w projektu uchwały i Przew. RM poddał pod głosowanie 

w/w projekt uchwały. 

W wyniku  głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”  

i 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-41/15 w sprawie wyrażenia zgody  na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Baborów – która stanowi zał. nr 19. 

 

Ad.3 

i)podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej  własność Gminy Baborów (działka nr 136 w Księżym Polu) – projekt uchwały 

druk nr 39/15 – zał. nr 20. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna 

 

W związku z brakiem uwag i pytań Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciw” i 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-42/15 w sprawie wyrażenia 

zgody  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Baborów – która stanowi 

zał. nr 21. 

 

Ad.3 

j)podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczących oraz zarządu osiedli 

na terenie Gminy Baborów – projekt uchwały druk nr 40/15- zał. nr 22. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna. 

W związku z brakiem uwag i pytań Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania 

Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”  

i 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-43/15 w sprawie zarządzenia wyborów 

przewodniczących oraz zarządu osiedli na terenie Gminy Baborów – która stanowi zał. nr 

23. 
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Ad.3 

k)podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV-25/15 Rady Miejskiej w Baborowie z 

dnia 11 lutego 2015r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie 

bonifikaty – projekt druk nr 41/15- zał. nr 24 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna. 

Przew. RM poinformował, że  na komisji wyjaśniono wątpliwości, w związku z czym poddał 

pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-44/15 w sprawie  zmiany uchwały Nr IV-

25/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015r.  w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty- która stanowi zał. nr 25. 

 

Ad .3 

l)podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  Uchwały nr IV-24/15 Rady Miejskiej  

w Baborowie z dnia 11 lutego 2015r.  w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż 

nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt uchwały druk nr 42/15  - zał. nr 26 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna 

 

Wobec braku uwag, pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-45/15 w sprawie  zmiany uchwały Nr IV-

24/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 2015r.  w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty- która stanowi zał. nr 27. 

 

Ad.3 

m)podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie  do 

organizacji pracy z rodziną – projekt uchwały druk nr 43/15-  zał. 28. 

 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- pozytywna 

 

Kierownik OPS odpowiedziała na pytanie zadane na Komisji dot. wysokości kwoty 

odzyskanych alimentów  za 2014r. i  poprzednie lata. 

W 2014r. dochody wpłynęły na ogólną kwotę 59.036,19 zł. z czego 55.697,55 zł. to fundusz 

alimentacyjny, a 3.338,64 zł. to zaliczka alimentacyjna. W porównaniu do lat poprzednich jest 

tendencja wzrostowa.  W 2013r. wpłacono 31.363, 50 zł., w 2012r. – 24.659,10 zł. , w 2011r. – 

28. 731,91 zł. Przy czym dochody z wpłaconych zadłużeń składają się na dochody należne dla 
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Budżetu Państwa wraz z odsetkami i w 2014r.było to 42.632,15 zł. Dochody na rzecz innych 

gmin to 2.114, 20 zł. Dochody należne Gminie Baborów to kwota 114.289,84 zł. 

 

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

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” 

 i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-46/15 w sprawie wyznaczenia Ośrodka 

Pomocy Społecznej  w Baborowie do organizacji pracy z rodziną- która stanowi zał. nr 29. 

 

Ad.3 

n)podjęcie uchwały w sprawie określenia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobieganiu bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2015”. – projekt 

druk nr 44/15 – zał. nr 30. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna. 

 

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały i Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt 

uchwały. 

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-47/15 w sprawie sprawie określenia 

”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności  zwierząt na 

terenie Gminy Baborów na rok 2015” - która stanowi zał. nr 31 do protokołu. 

 

Ad.3 

o) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Baborów (działka nr 355/7 w  Baborowie)- projekt 

uchwały druk nr 45/15 – zał. nr 32. 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna- 15 za 

 

Radny Tadeusz Kuśnierz – zapytał, czy działki są zamiarem sprzedania dla przedsiębiorcy 

P.Chacko? Wiadomo z czym się to wiąże. Nie jest przeciwny sprzedaży działek. Gmina jest 

przed remontem ul. Szkolnej. Sprzedając działki dla P.Chacko należy wziąć pod uwagę  tę 

drogę. Chcąc ją zrobić, to nie będzie już droga gminna tylko autostrada, bo wiadomo po co są 

te działki sprzedawane. Będzie nią jeździł ciężki tabor samochodowy. Trzeba się zastanowić 

nad tym, ile ta droga będzie nas w przyszłości kosztowała. Jak zostanie wykonana droga 

gminna, to ona się rozleci po 2-3 latach. Tamtędy samochody osobowe nie będą jeździły tylko 

samochody ciężarowe. To jest niemal w centrum Baborowa. Nie jest przeciw sprzedaży,  ale  

wstrzyma się od głosu. 
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Burmistrz Gminy – poinformowała, że w przypadku zgody na sprzedaż działek odbędzie się 

przetarg nieograniczony. Każdy będzie mógł do niego przystąpić. To, że z wnioskiem zwrócił 

się P.Chacko, nie oznacza, że jemu będzie sprzedane. Jeżeli nie kupi tego P.Chacko, to 

samochody i tak będą stały na tej drodze. Informował, że ma zamiar wykupić działki od 

innych właścicieli przy tej ulicy. W związku z tym i tak tam ta działalność będzie prowadzona. 

Ulica Szkolna jest zaprojektowana tak jak inne, które były w Baborowie robione tj. 

o podstawowym standardzie drogi. W części tej drogi planowana jest tzw. stabilizacja.  

W przypadku ul. Stawowej  jest  70 cm korytowania i to są dobre i mocne drogi. Przy 

remoncie dotychczasowych ulic zadawano pytania,  dlaczego robi się aż takie drogi 

pogłębiając, wybierając  itd. 

 

Radny T.Kuśnierz – stwierdził, że rozumie to w ten sposób, że ul. Ogrodowa, Stawowa obecnie 

jest ograniczona obecnie ciężarem do 3,5 t. Czy tamta droga będzie inna? Jeżeli będzie inna 

bez ograniczeń nie ma problemu. Dlaczego te są ograniczone tonażem skoro są tak dobrze 

zrobione. Jeżeli będzie zrobiona pod ciężki tabor, to w porządku. Te drogi nie są zrobione pod 

ciężki tabor, skoro jest ograniczenie tonażowe. 

 

Burmistrz Gminy – podkreśliła, że projektant miał umowę spisaną odnośnie ul. Szkolnej i nie 

było żadnego ograniczenia w tonażu. Więc rozumie, że wszystkie samochody, które tam 

jeżdżą będą mogły dalej tam jeździć i nic się tej drodze po remoncie nie stanie.   

Zasadne jest sprzedanie przedmiotowych działek teraz przed remontem, by mogły być 

naniesione zmiany w projekcie. 

 

Przewodniczący RM – stwierdził, że w mieście są przedsiębiorcy mający ciężki sprzęt 

samochodowy, płacą podatki drogowe i najbardziej obciążają drogi. Należy ich również 

wspierać, bo niewielu jest przedsiębiorców na naszym terenie. Wiadomo, że transport 

wyprowadza się na skraj miasta, ale nie mamy takich możliwości, takiego parkingu. Po 

drogach jeździ ciężki sprzęt Kombinatu Rolnego, Eko-Plonu i muszą się przemieszczać,  zawsze 

będzie to problem. Jego zdaniem sprzedaż tych działek jest zasadna, bo być może odciąży to 

drogę od stojących na niej samochodów. 

 

Radny M.Jankowski – zaznaczył, że rzadko zdarza się, aby załadowane samochody 

przejeżdżały przez Baborów. Na takim małym skrawku manewrowanie załadowanym 

samochodem grozi zerwaniem osi. 

 

Po wyczerpaniu dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 

głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr 48/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Baborów – która stanowi zał. nr 33. 
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Ad.3 

p) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż   nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Baborów (działka nr 355/8)  w Baborowie – projekt uchwały 

druk nr 46/15 – zał. nr 34 

 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM- pozytywna. 

 

Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 

głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr 49/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Baborów – która stanowi zał. nr 35. 

 

Ad.3 

q) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr V54/11 Rady Miejskiej w Baborowie  

 z dnia 31 marca 2011r. W sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania 

pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz ustalenia wysokości ich 

wynagrodzenia- projekt uchwały druk nr 51/15- zał. nr 36. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego-pozytywna 

 

Z uwagi na brak uwag i pytań Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

W wyniku głosowania 

 Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 

głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr V-50/15 w sprawie  zmiany uchwały  Nr V-

54/11 Rady Miejskiej w Baborowie  z dnia 31 marca 2011r. W sprawie wyznaczenia 

inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia- która stanowi zał. nr 37. 

 

Przewodniczący K.Tokarz ogłosił 10 min. przerwę. 

 

Ad.4. 

Przewodniczący RM w informacji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

poinformował, że: 

- pełnił dyżury w każdy poniedziałek w UM; 

- brał udział w szkoleniu organizowanym przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Opolu; 

- uczestniczył w obchodach Pamięci mordu w Hucie Pieniackiej organizowanym przez Gminę 

Baborów w Babicach; 

- brał udział w przyjęciu delegacji z miasta partnerskiego w Czechach Hradec nad Morawici. 

- wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego w Głubczycach dot. przyznawania statuetki Lwa 

Głubczyckiego; 

Sekretarz Gminy przedstawiła szczegóły dot. składania i zasad przyznawania w/w statuetki. 
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Wiceprzewodnicząca RM przedstawiła pytania zawarte w interpelacji złożonej do Burmistrza 

Gminy Baborów przez Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i kilku 

członków Komisji.- stanowi ona zał. nr 38. 

Na interpelację otrzymano odpowiedź, która została przekazana wszystkim radnym i będzie 

przedmiotem omawiania na następnych komisjach. Jeżeli ktoś z mieszkańców jest 

zainteresowany treścią dokumentu można się z nim zapoznać w biurze RM.  

 

Ad 5. 

Burmistrz Gminy w sprawozdaniu o podejmowanych działaniach  w okresie międzysesyjnym 

poinformowała, że : 

- brała udział w 11 zebraniach wiejskich, na których wybrano sołtysów na kolejną kadencję. 

(Jest trzech nowych sołtysów); 

- uczestniczyła w walnym posiedzeniu LGD w Kietrzu. Gmina Baborów jest członkiem tego 

stowarzyszenia. Ustalono nowy sposób składki na Gminę. Do ubiegłego roku każda Gmina 

należąca do LGD płaciła taką samą składkę. Obecnie składka wynosi 80 gr. od 1 mieszkańca. T 

Dla Gminy Baborów jest to korzystniejsza i bardziej sprawiedliwa forma. LGD ma trudną 

decyzję do podjęcia, czy włączyć nowych członków. Obecnie zakres działania LGD to Powiat 

Głubczycki.  Chciałaby się włączyć Gmina Prudnik i Głogówek.  

Również Stowarzyszenie Euro-Country do którego należy Gmina Pawłowczki, Reńska Wieś 

chciałoby połączyć się w jedno duże LGD. Są rozważane te możliwości; 

- brała udział w podsumowaniu roku w Rolniczym Ośrodku Doradztwa Rolniczego  

w Głubczycach. W najbliższym czasie odbędą się wybory do Izb Rolniczych.  

Podczas podsumowania Koło Gospodyń z Sułkowa otrzymało wyróżnienie w konkursie 

kulinarnym.  

Zachęciła sołtysów, radnych do rozwoju kół gospodyń i udziału w konkursach; 

-  była na spotkaniu w PUP w Głubczycach; 

- uczestniczyła dwóch spotkaniach w Nysie dotyczących ewentualnego udziału Gminy 

Baborów w Partnerstwie Nyskim- w Subregionie. Po spotkaniach 4 gminy, które nie są  

w partnerstwie  Gmina Głogówek, Pakosławice, Baborów, Kamiennik, po analizie wszystkich 

za i przeciw uznała, że lepiej Gminie Baborów będzie indywidualnie starać się o środki  z RPO, 

które będą możliwe do zdobycia, niż będąc w partnerstwie. Po zapoznaniu na spotkaniu 

z wspólnymi zamierzeniami typu oznakowanie jednakowe w subregionie przystanków, 

wykonanie tras rowerowych. Wszystkie te rzeczy dobrze byłoby mieć. Poprawiłoby to 

użyteczność i estetykę, ale za tym idą pieniądze, które należy wydać, a Gmina Baborów ma 

inne priorytety i potrzeby. Gmina potrzebuje środków na remonty dróg lokalnych, a takich 

środków na remonty dróg, które ma gmina nie będzie.  Będzie dofinansowanie do remontu 

dróg powiatowych, ale też tylko tych, które będą łączyły się z drogami wyższego rzędu tzw. 

strategiczne.  Odnośnie kanalizacji sanitarnej Gmina ma spełniony warunek tzw. aglomeracji 

i jest na samym końcu jeżeli chodzi o możliwość zdobycia środków z RPO na wykonanie 



 

13 

 

kanalizacji sanitarnej.  W Urzędzie Marszałkowskim otrzymała informację, że najpierw środki 

będą otrzymywały Gminy, które nie mają aglomeracji.  

Po wszystkie inne środki Gmina może starać się indywidualnie. Uznała za niekorzystne będąc 

wśród tak dużych jednostek jak Nysa, Głubczyce, Prudnik, bo najpierw te duże gminy wezmą 

te pieniądze. Podjęła decyzję o nieprzystąpieniu Gminy Baborów do Partnerstwa Nyskiego. 

Gmina Baborów nie jest jedyną, bo Gmina Głogówek również nie przystąpiła.  

- uczestniczyła w części spotkania sprawozdawczo-wyborczego  działkowiczów w Baborowie. 

Dobrze, że oni są i działalność jest prowadzona. Teren ogródków działkowych jest bardzo 

obszerny, a jest wykorzystywany w Baborowie w niewielkiej części. Problem jest od lat. Trzy 

lata temu Gmina zwróciła się do Opolskiego Oddziału o to, by przejąć część tego terenu 

będącego w użytkowaniu wieczystym  i przekazać np. do dzierżawy dla rolników, nie  do 

sprzedaży. Taka zgoda została wyrażona. W tym roku na koszt Gminy wznowiono punkty 

graniczne działki. Będą prowadzone dalsze konsultacje nad terenem, który ma być zwrócony.  

Kosztem Gminy byłoby również ogrodzenie tego terenu. Było na spotkaniu pytanie dot. altan. 

Gmina może pomóc w przeniesieniu istniejącej infrastruktury, ale jeżeli chodzi o zwrot 

kosztów byłby wtedy, gdyby dana altana była postawiona zgodnie z prawem;  

- była na podsumowaniu działalności Hufca ZHP w Głubczycach , ZHR; 

- brała udział w ocenie wniosków dot. współpracy w Euroregionie Silesia. M.in. oceniany był 

wniosek Gminy Baborów- przyznano środki na współpracę z Hradcem.  Kolejne spotkanie  

z przedstawicielami Hradca odbędzie się 21 maja w Baborowie, na które zaprosiła obecnych; 

- odbyła spotkanie z Prezesem RSP w Sułkowie, Proboszczem dot. organizacji dożynek 

Gminnych w Baborowie; 

- odbyło się spotkanie z Czechami, nowym Starostą Hradca, przedstawicielami Rady, szkoły.  

Głównym mottem było 25 lecie samorządności. Podczas spotkania uczczono pamięć 

pierwszego Burmistrza Gminy Baborów P. Edwarda Gorczyńskiego oraz P. Stanisława Tokarza, 

który rozpoczął współpracę z Hradcem; 

- obecna była na szkoleniu RIO m.in. dot. miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. Poinformowała, że podpisała rozstrzygnięcie,  co do wniesionych uwag do 

trzech miejscowych planów uwzgledniających lokalizację elektrowni wiatrowych. Plany były 

wyłożone do wglądu dla mieszkańców i można było wnosić uwagi. Uwagi zostały wniesione. 

Odpowiedź na nie będzie opublikowana na stronie internetowej. Dwóch wnioskodawców 

było negatywnie nastawionych i nie chcieli żadnej lokalizacji. Był zbiorowy wniosek 

mieszkańców Dzielowa, by zrezygnować z lokalizacji dwóch elektrowni wiatrowych. 

W rozstrzygnięciu nie uwzględniła uwag tych dwóch osób, by nie były lokalizowane 

elektrownie wiatrowe w przyszłości oraz jeden wniosek został uwzględniony z Dzielowa  

z uwagi na odległość od zabudowań. Taka informacja została przekazana urbanistom 

wykonującym przedmiotowe plany. Prawdopodobnie w miesiącu maju będą radzie 

przedłożone uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowych planów. 

-  uczestniczyła w Babicach  w uroczystości upamiętniającej pomordowanych w Hucie 
Pieniackiej; 
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-  wzięła udział w pożegnaniu Komendanta Powiatowego PSP w Głubczycach.  

Pan Waldemar Hołownia został Z-cą Komendanta PSP w Głubczycach; 

-  brała udział w turnieju samorządowym , turnieju w bilarda o puchar Burmistrza Baborowa; 

- poinformowała o złożonych wnioskach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

złożonych Gminie przez mieszkańców  dot. usuwania azbestu. Gmina uczestniczyła już w VI 

naborze wniosków; 

- realizowała za pośrednictwem pracowników podjęte dotychczas uchwały Rady Miejskiej; 
- udzieliła odpowiedzi radnemu J.Ronczce nt. cen sprzedaży działek rolnych  
i budowlanych informując, że  ostatnie sprzedaże dot. działek na ul. Głubczyckiej w 
Baborowie o pow. 0,05 ha za cenę 8,5 tys zł., działka o pow.0,11ha za 21 tys zł. i działka o 
pow.0,04 ha za 8 tys zł. Były to działki po części budowlane i rolne. Wg informacji uzyskanych 
u rzeczoznawcy cena za grunt rolny wynosi od 50 do 60 tys zł. za 1 ha; 
- rozdano radnym, sołtysom druki na których można wnioskować o odznaki Zasłużony dla 
rolnictwa. Są  przyznawane przez Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Przekazywane są 
odznaczonym osobom podczas dożynek. 
 
Ad.6 
Wiceprzew.RM – zapytała, czy partnerstwo nyskie dotyczy zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych 
 
Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że ZIT na terenie opolszczyzny jest tylko jeden i dot. gmin 
wokół Opola. Partnerstwo Nyskie było zawiązane, by skorzystać z funduszu norweskiego.   
 
Wiceprzew.RM – zadała pytanie odnośnie szkół i przedszkoli. W ramach RPO w  II kwartale 
będą się odbywały nabory wniosków dla szkół i przedszkoli. Czy ZSP w Baborowie będzie 
składał wnioski o dofinansowanie zajęć dla uczniów, rozszerzenie oferty edukacyjnej? 
 
Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że Dyr. ZSP mogłaby odpowiedzieć, na to pytanie,  ale 
uważa, że Dyr.ZSP jest  na bieżąco z funduszami jakie można pozyskać dla szkoły i przedszkoli. 
Zapyta i taka informacja zostanie przekazana. 
 
Przew. RM poprosił o pytania do Starosty, bo ma kolejne spotkanie i nie może uczestniczyć do 
końca sesji. 
 
Starosta Powiatu odniósł się do Partnerstwa Nyskiego i poinformował że na dzień dzisiejszy 
nie wiadomo w jakiej formie partnerzy w Partnerstwie Nyskim będą funkcjonowali. Czy 
będzie to jako SUBREGION czy jako stowarzyszenie czy inna forma. Nieprawdą jest  że zostało 
założone dla pozyskiwania pieniędzy z funduszy norweskich. 
 
Burmistrz Gminy stwierdziła, że P.Starosta ma prawo do swojego zdania, a ona podtrzymuje, 
to co powiedziała. 
 
Radna G.Mordel – zapytała o remont ul. Powstańców. Wszelka kanalizacja jest zrobiona . Stan 
chodników i jezdni jest bardzo zły. Z rozmowy z P.Burmistrz dowiedziała się, że Starostwo  
w tej kadencji prawdopodobnie nie planuje wykonania tej drogi. W imieniu mieszkańców 
ulicy zwróciła się o jak najszybszy remont i przekazała  Staroście petycję mieszkańców w tej 
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sprawie.  
 
Starosta Powiatu – stwierdził, że nie nie wie skąd P. Burmistrz ma takie informacje o tej 
kadencji, bo pod koniec grudnia 2014r. wystosował pismo do P. Burmistrz , gdzie 
zaproponował partnerstwo publiczno-publiczne polegające na partycypowaniu w kosztach 
remontów dróg publicznych. Na 2016r. Zarząd Powiatu wytypował na terenie każdej gminy 
odcinki dróg wymagające naprawy i będzie przygotowywał projekty, starał o pozyskanie 
dofinansowania na ich realizację. Na terenie Gminy Baborów będzie to ul. Powstańców. Takie 
pismo wpłynęło do Gminy Baborów i do dzisiaj nie otrzymano odpowiedzi(przytoczył treść 
pisma).Dzisiaj byli na drodze projektanci, dokonano pomiarów, zastanawiano się nad 
techniką, by była jak najtańsza, ale najbardziej praktyczna. Projektant ma obliczyć jakie są 
koszty remontu.  Starostwo oczekiwało, że samorządy gminne dokonają wsparcia  
w określonym procencie. Jedynie Gmina Głubczyce  zdeklarowała wsparcie w remoncie drogi 
w wysokości 20% własnego wkładu. Dla Powiatu będzie to priorytet,  bo będzie partycypacja 
w kosztach.. Powiat Raciborski realizując szereg inwestycji drogowych, chodników korzysta  
z dofinansowania  50 na 50.W przypadku chodników Gmina daje 50%. Jest to praktykowane 
w wielu samorządach. Gdyby Gmina Baborów partycypowała w kosztach remontu ul. 
Powstańców, to łatwiej byłoby wprowadzić jej wykonanie w budżecie w 2016r. 
 
Burmistrz Gminy – odnosząc się do wypowiedzi P.Starosty powiedziała, że P.Starosta już co 
najmniej dwie kadencje jeździ na tę drogę. Gdy jeszcze była radną Powiatu w latach 2006-
2010 wspólnie byli na tej drodze w obecności mieszkańców tej drogi, dlatego te podpisy to 
nie pierwsza prośba mieszkańców. W poprzedniej kadencji Starosta również widział jaki jest 
stan drogi. Gmina zwraca się z pismami do Starostwa, by jakiekolwiek remonty dróg 
powiatowych były wykonywane, bo drogi Powiatu Głubczyckiego są w katastrofalnym stanie. 
W 2011 roku Gmina zwróciła się do Starostwa Powiatowego o remont odcinka ul. 
Powstańców. W odpowiedzi otrzymała informację, że jak tylko Gmina wymieni wodociąg, to 
Starostwo niezwłocznie wyremontuje tę drogę. Gmina mimo bardzo trudnej sytuacji 
finansowej wykonała na własny koszt bez propozycji partnerstwa publiczno-publicznego 
wodociąg. Ponadto dostała jeszcze warunki odtworzenia nawierzchni drogi nad wykopem, 
otrzymała takie jakie można było  najgorsze wymyśleć. Droga ta rozsypywała się również  
w 2011r. i była w bardzo złym stanie. Było tam 4 cm asfaltu. Starosta dał Gminie, która była  
w tragicznej sytuacji finansowej do odtworzenia dwie warstwy asfaltu. Jedna w zupełności by 
wystarczyła. To podrożyło koszty o ok.50 tys zł., które niepotrzebnie zostały wydane, bo przy 
remoncie tak będzie to na nowo robione.   
Obecnie robiony jest projekt kanalizacji w Dziećmarowie i Gmina otrzymała takie warunki 
odtworzeniowe, że wykop mimo, że byłby w 1/3 pasa drogi powiatowej to asfalt ma być  na 
całej szerokości. Chyba w celu zniechęcenia Gminy, bądź w partnerstwie publiczno-
publicznym wyremontuje  drogę za Starostwo, które nie wykonuje swoich zadań. 
W grudniu pytała Starostę dlaczego mimo takiej możliwości nie składa  dwóch wniosków do 
tzw. Schetynówek, bo gminy mogą tylko jeden. W odpowiedzi usłyszała, że nie ma pieniędzy 
itd. Pytała, jakie remonty ulic w tej kadencji są planowane. Jako jedną z pewnych była droga 
na odcinku Kietrz-Księże Pole -Czerwonków-Sucha Psina. O innych drogach Starosta mówił, że 
będą remonty bieżące i nie planuje się większego remontu. 
Gmina Baborów jest biedną gminą. Koszt Rady Gminy Baborów za 2014r. wyniósł 51 tys zł. 
Koszt Rady Powiatu i Zarządu za ubiegły rok wg informacji otrzymanej w marcu to 263 tys zł. 
Jako Burmistrz prosiła o zmniejszenie  sobie wynagrodzenia i takie ma , nie ma zastępcy. 
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Starosta wg informacji publicznej zarabia obecnie prawie 11 tys zł. Ma Wicestarostę nie 
wiadomo po co. Zwróciła się z prośba by w przyszłości Starosta poinformował  jakie zadania 
wykonuje wicestarosta. W Gminie Baborów nie ma zastępcy i wszystko funkcjonuje. 
Wicestarosta zarabia 8 tys zł. miesięcznie.  
 
Przew.RM – zwrócił uwagę, że nie jest to na temat 
 
Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że jest to na temat, bo jak zobaczyła informacje o 
wynagrodzeniach, kosztach Rady Powiatu i Zarządu to przeszła jej  chęć, żeby w jakikolwiek 
sposób dopłacać do remontów  dróg powiatowych. Radni Powiatu , Zarząd nie oszczędzają na 
niczym, a Gmina Baborów ma oszczędzać, obniżać itd. Gmina Baborów nie wykona jakiejś 
drogi gminnej po to, by dołożyć do drogi powiatowej P.Starosty, który nie obniży sobie 
wynagrodzenia , bo w grudniu dostał jeszcze podwyżkę do maksymalnej wielkości. 
 
Starosta Powiatu – odnosząc się do powyższej wypowiedzi stwierdził, że na temat 
partnerstwa publiczno-publicznego było wystosowane pismo ze Starostwa w grudniu. Nie 
otrzymał odpowiedzi do dzisiaj, a KPA obowiązuje. Ciszy się, że ktoś tak bardzo interesuje się 
Radą Powiatu i Starostą i opowiada o tym - nie jest to żadna tajemnica. Ile Starosta zarabia 
jestw BIP,  jest uchwała Rady Powiatu . Przekazywano mu, że na zebraniach wiejskich 
P.Burmistrz podpiera się jego zarobkiem.  Każdy ciężko pracuje i ocenia swoją pracę. Przez 8 
lat nie miał podwyżki i teraz Rada zadecydowała i nie jest to maksymalna kwota, bo dużo do 
niej brakuje. Rada  chciała dać wyższą,  ale prosił o niższą. W latach 2006-2010  P.Burmistrz 
również była beneficjentem jako radna powiatowa  -Wiceprzewodnicząca Rady i nigdy nie 
słyszał że jest za dużo. 
Słyszy się, że Gmina Baborów jest biedna, Powiat również nie należy do bogatych i stara się 
znaleźć środki zewnętrzne. W poprzedniej kadencji były to środki w wysokości ok. 40 mln zł. 
W przeciwieństwie do niektórych osób wypowiadających się nie skończył studiów budowy 
dróg i mostów i nie zna się na tym i zawsze opiera się na fachowcach. Nie wie jaka będzie 
technologia na ul. Powstańców i projektant zastanowi się jaką odpowiednią technologię 
zastosować. Być może ta podwójna warstwa tj. podstawowa i ścieralna na wykopie będzie 
warstwą, która zostanie i nic nie będzie niszczone. 
Odnośnie kanalizacji w Dziećmarowie - Zarząd Powiatu podjął jednoznaczną uchwałę, że 
w każdym zakresie  jeżeli będzie wydawana  decyzja o zajęciu pasa  drogowego, to  każdej 
Gminie dawali decyzję o odtworzenie całego pasa drogowego. M.in. po to by uniknąć tego co 
powiedziała P.Burmistrz. Samorządy chcące zająć pas dróg powiatowych, wojewódzkich czy 
innych będą starały się o dofinansowanie ze środków unijnych i wtedy będzie łatwiej bo 
dofinansowanie będzie w wysokości 85 % i te środki na odtworzenie całego pasa będą 
środkami kwalifikowalnymi i wtedy będzie to zdecydowanie mniejszy koszt. Cieszy to, że 
Gminy robią kanalizacje, bo jest to zadanie, które musi być zrealizowane do któregoś roku. 
Gmina Głubczyce otrzymała taką samą decyzję jak Gmina Baborów, że pas odtworzeniowy 
musi być na całej szerokości. 
Poprosił o merytoryczną rozmowę. 
 
Przew.RM – również poprosił radnych , P.Burmistrz i wszystkich zadających pytania by 
odnosili się do merytoryki i konkretnych spraw.  Stwierdził, że nie interesują go zarobki innych 
radnych, bo to radni i samorządy gminne ustalają. 
Ponadto przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia, które będą na 
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stronie bip Gminy i można się z nimi zapoznać. 
 
Burmistrz Gminy – stwierdziła, że jest zainteresowana tym, kto ile zarabia, ponieważ Gmina 
Baborów  bardzo oszczędzała w poprzedniej kadencji i  nie po to, by teraz dawać komuś , kto 
nie oszczędza. Odnośnie odpowiedzi na temat odtworzenia drogi w Dziećmarowie , to 
prawdopodobnie Gmina Baborów w ogóle nie otrzyma w ramach RPO dofinansowania na 
kanalizację sanitarną, bo będzie na samym końcu, ponieważ ma spełnioną aglomerację. Dwie 
Gminy Powiatu mają niespełnioną.  Więc w przypadku Gminy Baborów odpada te 85% 
dofinansowania. Jedynie można liczyć na dofinansowanie 2 mln na gminę  w ramach PROW 
do roku 2020. Jak za takie środki Gmina ma zrobić kanalizację sanitarną w Dziećmarowie  
wraz z wyremontowaniem drogi powiatowej w całości , jeżeli teraz kosztorys jest na 4,5 mln 
zł. Zarząd Powiatu podejmując takie decyzje nie wie jakie są realia. Ustosunkowała się do 
braku odpowiedzi informując, że była to notatka ze spotkania. Dziwi to, że Starosta jako 
samorządowiec zadając takie pytanie oczekuje odpowiedzi w ilu % Gmina udzieliła by 
pomocy finansowej. Jak w grudniu po uchwalonym budżecie można mówić o ewentualnej 
procentowej pomocy. O partycypacji w remoncie ul. Powstańców rozmawiano i nie dało się 
czegoś takiego napisać. Nie miała żadnej podstawy i do tej pory nie ma, żeby zadeklarować 
10% czy 20 %. Gmina nie ma tego w żadnym planie, co potwierdziła również P.Skarbnik. Nie 
było podstawy prawnej, aby na to odpowiedzieć. Ponadto chciała poznać jak wygląda 
gospodarzenie w Starostwie. Teraz posiada dużo więcej informacji np. Gmina Baborów 
dołożyła 10 tys zł. do Szpitala Powiatowego i Starostwo też 10 tys zł. 
 
Starosta Powiatu odniósł się do wypowiedzi P.Burmistrz i stwierdził, że w piśmie nie pisał  
o procentach, kwocie a o partycypowaniu. Sprawa dotyczy budżetu na 2016 czyli w grudniu 
nie było uchwalonego budżetu na 2016r. Stwierdził, że nie ma zamiaru polemizować, bo nie 
lubi tego. 
 
Burmistrz Gminy- ale Pan to robi 
 
Starosta Powiatu – natomiast musi to robić, kiedy słyszy kłamstwa. Prywatnie uważa, że  
w Gminie Baborów powinien być zastępca Burmistrza. Jako samorząd powiatowy od 8 lat nie 
ma etatowego członka zarządu . W latach 2006-2010 kiedy był etatowy członek Zarządu na 
żadnych sesjach nawet od wiceprzewodniczącej Rady nie słyszałem by likwidować etatowe 
stanowisko członka zarządu. Rozumie P.Burmistrz innych wójtów, burmistrzów,  ale jak 
samorząd powiatowy mając na drogi ok. 2 mln zł. w tym na utrzymanie dróg w okresie 
zimowym ma zaspokoić 350 km dróg. Gmina ma 30-40 km. Nawet jakby wszystkim radnym 
zabrać diety i Starosta zarabiałby minimalna krajową zostanie w budżecie 2 mln 200 tys zł. nic 
więcej. Należy patrzeć, że inni też mają biedę i problem,  a nie od innych wymagać nie 
wiadomo co, a mówić że nas na to nie stać. Starostwa tez na to nie stać. 
 
Wiceprzewodnicząca RM – nadmieniła, że realizowała dwie tzw. Schetynówki na terenie 
Gminy, gdzie pracuje.  Jedna dotyczyła drogi powiatowej i Gmina zdecydowała się na 
partnerstwo publiczno-publiczne i partycypowała w kosztach. Jej zdaniem nie powinno się 
patrzeć tak, że to jest wasze i nas to nie interesuje, ponieważ robimy to dla naszych 
mieszkańców. Druga dot. drogi lokalnej i partycypowała spółdzielnia w kwocie 100 tys zł., 
która nie jest nawet zlokalizowana na terenie tej Gminy. To się praktykuje w innych Gminach. 
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Starosta Powiatu – dopowiedział, że kwestia dotyczy tego, że nie było żadnej odpowiedzi. 
Jeżeli byłaby odpowiedź negatywna to Starostwo przyjmuje, to i nie ma tematu. Nie było 
żadnej odpowiedzi i w tym tkwi problem. 
 
Burmistrz Gminy – przypomniała, że podczas spotkania, na którym rozmawiano m.in.   
o  współfinansowaniu wydawania Rzeczy Powiatowej, gdzie odpowiedz miała być do 10 
stycznia,  powiedziała  że w przypadku chęci partycypowania  zostanie udzielona odpowiedź . 
To, że nie odpowiedziała, to znaczy, że Gmina nie chce i tak wtedy było mówione.  
 
Starosta Powiatu – zwrócił się z pismem sądząc, że nowa rada zapozna się z pismem 
i rozpatrzy temat.  
 
Burmistrz Gminy – odniosła się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącej RM, stwierdzając, że 
w bogatych gminach są takie praktyki i nie jest im przeciwna. Jeżeli gmina ma pieniądze  
i swoje potrzeby zrealizowane i mieszkańcom wyremontowała wszystko co tylko mogła np. 
zrobiła ul. Rzemieślników bez obawy i zastanawiania się nad tym czy jest to priorytet czy nie, 
to wtedy  jest za tym by dawać pieniądze i pomagać innym. Gmina Baborów ma swoje ulice 
niewyremontowane albo ich nie ma jak w przypadku ul. Rzemieślników a ma dopłacać do 
ulicy, która ma zrobić Starostwo, to jest temu przeciwna. Przy innych ulicach Pani 
Wiceprzewodnicząca miała wątpliwości a w tym przypadku ich nie ma.  
 
Wiceprzewodnicząca RM – poprosiła o spokojne podejście. Zawsze można się porozumieć . 
Gmina nie ma środków, nawet w przypadku dofinansowania byłoby to 50% . W związku  
z tym, jeżeli jest droga powiatowa, gdzie np. trzeba byłoby dołożyć 10 % kosztów. Nie należy 
się kłócić trzeba szukać zawsze jakiegoś porozumienia.   
 
Radny M.Bliźnicki – zapytał o cząstkową naprawę dróg powiatowych  np. droga Wierzbno-
Wojnowice. Na odcinku ok.150 m. ziemia naniesiona podczas opadów leży na drodze od 
ubiegłego roku. 
 
Starosta Powiatu – odpowiedział, że stan drogi jest znany. Przetarg na remont cząstkowy dróg 
został rozstrzygnięty i tzw. paczerami po świętach zostanie remont rozpoczęty przez firmę z 
Paczkowa.  
 
Radny F.Wierzbicki – nawiązał do przedłużenia drogi Powstańców-Dzielów , który przypadku 
przystąpienia do remontu nie będzie robiony.  
 
Starosta Powiatu – stwierdził, że nie jest to tylko kwestia drogi, ale również chodników. 
Odcinek drogi na terenie Baborowa jest w najgorszym stanie.   
 
Radny F.Wierzbicki – zwrócił się z prośbą, aby przynajmniej na razie wykonać remont 
cząstkowy tej drogi, bo ubytki w drodze stwarzają niebezpieczeństwo.  
 
Starosta Powiatu – stwierdził, że na remont cząstkowy jest 300 tys zł. Remont cząstkowy 
rozpocznie się od drogi Bernacice -Tłustomosty  i Głubczyce-Wiechowice, ze względu na 
obciążenie ruchu oraz Kietrz-Księże Pole. 
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Radny F.Wierzbicki – zapytał czyje są przepusty  na  odcinku drogi mędzy Dzielowem, a 
Rakowem 
 
Starosta Powiatu – odpowiedział, że przepusty pod drogą powiatową są przepustami 
powiatowymi. 
 
Radny F.Wierzbicki – dodał, że chce wystąpić do P.Burmistrz, bo co roku po opadach z dróg 
transportu rolnego spływa duża ilość ziemi i stwarza zagrożenie by drogę wykorytować  
i nawieźć tłuczeń. Potem należałoby udrożnić przepusty. Czy jest możliwość wykonania tego 
udrożnienia. Mieszkańcy wiedząc zwalniają w tym miejscu, ale dla obcych jest to 
niebezpieczeństwo.  
 
Starosta Powiatu – stwierdził, że problem jest mu znany. Trzeba wycenić ile to będzie 
kosztowało.  
Za kościołem w Dzielowie spływa mnóstwo ziemi z dróg transportu rolnego. Rozumie, że nie 
ma pieniędzy i Gmina tego nie zrobi. W Tłustomostach przed wyjazdem na Kietrz dzieje  się 
to samo. W Czerwonkowie sytuacja jest podobna. Powiat rozumie, że nie ma pieniędzy i od 
razu Gmina tego nie zrobi. Nie ma takiej fizycznej możliwości. Starostwo posiada koparkę, 
którą może udostępnić w celu wykonania odwodnienia. Sołectwa zgłaszają takie potrzeby 
i można ustalić termin i skorzystać.  
Objeżdżono wszystkie drogi powiatowe na terenie Gminy Baborów i wiadomo, że dwie drogi 
wymagają bardzo pilnego remontu tj. droga na Szczyty ok. 1 km dywanika  i w kierunku 
Dziećmarowa ok. 800 m. Remont jest uzależniony od wyników przetargu na remont drogi 
Bogdanowice Kolonia – Zubrzyce. Jeżeli będą oszczędności to wykonany zostanie dywanik na 
Szczyty i Dziećmarów na co trzeba 300-400 tys zł.  
 
Radny M.Jankowski – podkreślił potrzebę wykonania 15 m dywanika na zakrętach na drodze 
do Szczytów. Jest to droga ważna pod względem transportu rolnego. Cały ciężki transport 
jeździ tą drogą.  
 
Burmistrz Gminy – ponowiła pytanie dot. tzw. schetynówek, czy Powiat będzie realizował 
jakiś remont w ramach NPPDL. 
 
Starosta Powiatu – odpowiedział, że  drogę Bogdanowice Kolonia – Zubrzyce 
 
Burmistrz Gminy – zapytała, ile Powiat złożył wniosków do NPPDL  
 
Starosta Powiatu – odpowiedział, że  jeden 
 
Burmistrz Gminy – dodała, że Powiat ma możliwość złożenia dwóch. 
Odnośnie wyceny prac przy przepuście pod droga powiatową w okolicy Dzielowa zwróciła się 
o informacje na temat kosztów, gdyby zdecydował się powiat na oczyszczenie przepustu. 
Należy to zrobić wspólnie, bo inaczej nic z tego nie będzie.  Jeżeli Powiat wyczyści rowy 
i przepusty, to Gmina Baborów wykona część drogi transportu rolnego.  
 
Starosta Powiatu – odnosząc się do wypowiedzi P.Burmistrz stwierdził, że z wypowiedzi 
radnego wynika, że rowy będą robione.  Powtórzył, że Powiat ma 2,5 mln zł. na wszystko : 
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przepusty, akcję zima, paczery i schetynówki.  Powiat złożył jeden wniosek o wartości 2 mln 
zł., może złożyć na dwa mniejsze odcinki po 500 tys zł., ale czy to jest rozwiązanie problemu? 
Jeżeli jest odcinek 3km o bardzo złym stanie, to składa się na cały  odcinek na kwotę 2 mln zł. 
i nie ma środków w budżecie, żeby złożyć na drugi. Można składać wnioski, ale trzeba mieć 
wkład własny.  
Na terenie Gminy Baborów jest 50 km dróg powiatowych, podobnie w Kietrzu, w Branicach  
ok.70 km a ponad 150 km jest na terenie Gminy Głubczyce i proporcje remontu muszą  być  
w jakiś sposób zachowane.  
Zaprosił na spotkanie z Marszałkiem Województwa dot. funduszy unijnych oraz na spotkanie 
8 i 9 maja na Dni  Otwarte Funduszy Europejskich w Głubczycach organizowane  przy  
współpracy Gminy Głubczyce.  
 
Przew. RM – zwrócił się z prośbą o odnowienie pasów dla pieszych na drogach powiatowych. 
 
Starosta Powiatu zapewnił o odmalowaniu pasów w terminie wcześniejszym niż w ubiegłym 
roku.  
Starosta opuścił obrady Sesji.  
 
Sekretarz Gminy – poinformowała , że Gmina przystąpiła do konkursu ………. 
Link będzie podany na stronie Gminy Baborów.  
 
Burmistrz Gminy – odniosła się do malowania pasów na drogach powiatowych- są ulice 
powiatowe, które  od lat nie miały malowanych pasów np. przy ul. Świerczewskiego, ul. 
Krakowskiej. Zwracano się  z pismami, ale nie przyniosły skutku. W ubiegłym roku  większość 
pasów nie była odtworzona.  
 
Radny J.Ronczka – stwierdził, że miał pytania do Dyr. GOK , Biblioteki ale nie ma  na sesji. 
 
Przew. RM – odpowiedział, że sprawozdania dot. tych jednostek były omawiane na Komisji. 
Jeżeli będą pytania zostaną zapisane i przekazane. 
 
Radna W.Wójtowicz –Bunczek – stwierdziła, że na ul. Opawskiej są zamontowane urządzenia 
do ćwiczeń. Mieszkańcy zgłaszają, że chętnie poćwiczyliby, ale  są one  za bisko ulicy i jest to 
krępujące. Druga sprawa dotyczy braku utwardzenia, gdy są opady to wokół jest błoto i nie da 
się tam wejść.  
Zapytała o możliwość interwencji ze strony Urzędu na właściciela gruntu przy drodze wzdłuż 
stadionu do Cukrowni, bo ulica jest bardzo  zabłocona. Zrozumiałe, że przy uprawie roli tak 
się dzieje, ale należy to sprzątać.  
Stwierdziła, że zgłaszała już w Urzędzie zapotrzebowanie i konieczność uzupełnienia 
pojemników na odpady segregowane  na ul. Dąbrowszczaków 29 i na przeciw przy 
budynkkach  komunalnych. Jest ich tam za mało.  
 
Burmistrz Gminy – poinformowała, że urządzenia siłowe  muszą być w tym miejscu . Wynika 
to z projektu, gdzie tylko taka  lokalizacja była możliwa, by były ustawione zgodnie z prawem. 
Może nasadzenie krzewów(tui) będzie rozwiązaniem problemu. Zgodnie z projektem przy 
takich urządzeniach nie musi być utwardzenia. Zastanowi się jak ten problem rozwiązać, bo 
inaczej nie będą używane.  
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Odnośnie ulicy przy Cukrowni Gmina będzie interweniować.  
Odnośnie kontenerów- w najbliższych dniach pracownik Urzędu z pracownikiem ZUK będzie  
losowo sprawdzał segregowanie odpadów suchych. Okazuje się, że odpady suche nie są 
zgniatane, co zwiększa objętość śmieci.  Budynki komunalne były sprawdzane co do 
pojemności kubłów w zależności od ilości mieszkańców.  Zapytania dot. pojemników, 
odbierania były również z Osiedla 40-lecia. Zapewniła o sprawdzeniu  sprawy dot. 
pojemników.  
 
Radny M.Kostyk – zapytał , czy jest możliwość mycia pojemników na bioodpady, bo  
w niektórych gminach ma to miejsce. 
Zwrócił uwagę, że podczas sprzątania  miasta zapomina się o małych, bocznych  uliczkach np. 
ul. Ciasna , przejście z ul. Wiejskiej do budynku na ul. Świerczewskiego.  
 
Prezes ZUK – dopowiadając na pierwsze pytanie stwierdził, że zmieniła się  ustawa o 
utrzymaniu czystości i są nowe przepisy dot. odpadów biodegradowalnych.  Zmiany  dotyczą 
częstotliwości odbioru odpadów bio. Zgodnie z nowymi przepisami odpady bio w mieście 
mają być odbierane przy budynkach wielorodzinnych raz w tygodniu, z budynków 
jednorodzinnych raz na dwa tygodnie. W niektórych gminach firmy, które realizują te zadania 
muszą dysponować  myjkami, bo takie były warunki do przetargu.  Można wynająć taką 
myjkę, ale cena wówczas ulega zwiększeniu , bo jest to dodatkowy koszt. Poinformował o 
planowanych rozwiązaniach w przyszłości, co do odpadów biodegradowalnych.   
Odnośnie sprzątania  poinformował, że ZUK przystąpił do sprzątania po zimie i sukcesywnie 
będzie wszystko sprzątane. Uliczka od strony Wiejskiej do budynku na ul. Świerczewskiego 
nie jest objęta sprzątaniem jedynie raz na dwa tygodnie zbierane są papiery. Małe skwerki 
pobocza będą uprzątnięte co jakiś czas przez pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miejskim.  
Odnośnie pojemników stwierdził, że problem tkwi w niewłaściwej segregacji.  
W pojemnikach na odpady suche jest wszystko. 
W autach zamontowany został monitoring i będzie wiadomo co jest w danym pojemniku  
 
Radny M.Kostyk – stwierdził, że na tą uliczkę nikt nie zagląda i śmieci leżą od kilku lat. 
 
Radny M.Jankowski – stwierdził, że może zastanowić się nad zamontowaniem  zgniatarki do 
butelek przy budynkach wielorodzinnych. 
 
Prezes ZUK – odpowiedział, że zgniatarka kosztuje 180 zł. sztuka. Stawiając ją przy budynkach 
wielorodzinnych potrzebna byłaby kamera.  
 
Przew. RM – dodał, że najpierw mieszkańcy muszą sami się wyedukować  
 
Radny Jarosław Ronczka -  zwrócił się z prośbą w sprawie barierki na moście w Rakowie  
 
Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że zlecono wykonanie prac dla ZUK. 
 
Radny J.Ronczka – w nawiązaniu do remontu dróg gminnych dobrze byłoby , aby  przed 
wykonaniem strażacy mogli umyć drogę z błota.  
 
Burmistrz Gminy – poinformowała, że przed remontem drogi w danej miejscowości  
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pracownik Gminy będzie informował o tym sołtysa, radnego. 
Ponadto odniosła się do sprzątania ulic i powiedziała, że radnym zostanie przekazany spis 
miejsc, które zlecone są do sprzątania ZUK, tych miejsc nie ma dużo. Są ulice, które nigdy nie 
były sprzątane np. ul. Wodna  - mieszkańcy sami ją sprzątają. Jest wiele takich ulic. Gminy nie 
stać byłoby na sprzątnie wszystkich ulic, chociaż uważa, że powinno być  to robione. Gmina 
zatrudnia jednego pracownika i nie jest w stanie  wszystkiego zrobić. Sołectwa również by 
chciały. 
 
U.Wasielak -  stwierdziła, że na ul. 40-lecia  w budynkach spółdzielni mieszkaniowej mieszka 
45 rodzin. Boksy na kontenery na śmieci są niewielkie. Na tydzień przed odbiorem śmieci 
teren wokół wygląda bardzo nieestetycznie. W bokach po nocy znajdują się wersalki  itp. nikt 
nie remontował mieszkania a znajduje się gruz i cement. Jej zdaniem pomieszczenia na 
pojemniki przy takich dużych  budynkach powinny być zamykane. Lepiej było jak było 
odrębnie sam plastik, makulaturę itd. Odpady bio przy takiej ilości rodzin  ustawione nie 
daleko budynku  w przypadku upału są tragedią.  
 
Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że Gmina otrzymała pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej  
z Głubczyc i P.Czechowicz pracownik Urzędu sprawdził .  Okazało się, że w przypadku 
odpadów biodegradowalnych jest tam tylko jeden pojemnik 1100 na 45 rodzin, a powinien 
być co najmniej Kp-7. Na odpady mieszane jest 3 pojemniki po 1100 l a powinien również być 
pojemnik  Kp-7. Pracownik sprawdził i we wszystkich pojemnikach jest to samo, nie ma 
segregacji. Pojemniki można przestawić w inne miejsce, można pojemniki zamykać , tylko to 
jest sprawa wspólnoty, Gmina nie będzie zajmowała się jej rozwiązaniem.  
 
P.U.Wasielak – informując o tej sytuacji chciała przekazać jaka jest  przyczyna  tej sytuacji. 
Spółdzielnia ma planie  ustawienie boksów i rozwiązanie tego problemu.  
 
Radny Powiatu – T. Ognisty – odniósł się do oczyszczania zbiorników na odpady 
biodegradowalne informując, że  można zastosować do tego produkt o nazwie  naturalne 
mikroorganizmy , który oczyszcza i likwiduje brzydkie zapachy.  
 
Prezes ZUK –odpowiedział nie chodzi sam środek a uregulowania wewnętrzne w Gminie  tj. 
regulamin. 
 
Radny M.Kostyk – zapytał , czy Gmina ma możliwość dofinansowania remontu Kościółka Św. 
Józefa w Baborowie. 
 
Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że Gmina ma uchwałę z 2010r. umożliwiającą dotację do 
remontu obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Od Gminy zależy na ile może sobie 
pozwolić w budżecie Gminy na dany rok,  aby takie dotacje przyznawać. Do tej pory 
planowane w budżecie jest 10 tys zł. Również Starostwo Powiatowe  od 2007r. ma podobną 
uchwałę i przyznają ok. 10 tys zł na gminę na remont zabytków. W ubiegłym roku taką 
dotację przyznano dla kościoła w Boguchwałowie. Są to małe pieniądze na takie remonty.  Ks. 
Proboszcz może starać się o pieniądze. Można występować o środki z Ministerstwa Kultury, 
Opolskiego Konserwatora zabytków.   Informowała w ubiegłym roku o możliwości 
dofinansowania z LGD w wysokości 25 tys zł., ale nie było wniosków z Baborowa. 
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Sołtys Dziećmarowa -  zapytał o możliwość doposażenia placu zabaw w Dziećmarowie  
o urządzenia siłowe. 
 
Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że obecnie Gmina nie posiada takich środków by 
dofinansować zakup takich urządzeń. W przyszłym roku można zaplanować z f. sołeckiego  
bądź z PROW –u . za pośrednictwem LGD.  
 
Z okazji zbliżających się świat Wielkanocnych Przew. RM złożył wszystkim  życzenia  
świąteczne.  
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RM o godz.20:00 zamknął V sesję Rady 
Miejskiej w Baborowie . 
 
Protokołowała: 
M.Woźniak 
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