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Protokół  nr XI/2016 
z sesji Rady Miejskiej w Baborowie 

odbytej w dniu  26 stycznia 2016r. w sali konferencyjnej UM w Baborowie 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarz o godz.16:30 otworzył obrady XI sesji Rady 
Miejskiej i powitał radnych, gości zaproszonych oraz pozostałych  uczestników posiedzenia. 
Poinformował, że w sesji uczestniczy 14 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 zawnioskował o włączenie do porządku obrad następujących projektów uchwał: 

- w pkt 3k – uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do 
przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia  pieniężnego  
na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 – proj. druk nr 132 

- w pkt 3l – uchwały w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie  
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata  2014-2020”- proj. druk nr 
131/16. 

Rada przy 14 głosujących radnych, 14 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 0 głosów 
wstrzymujących  przyjęła następujący porządek obrad. 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Baborów- projekt uchwały druk nr 121/16; 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – projekt 
uchwały druk nr 122/16; 

c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji 
Nieruchomości Rolnych – projekt uchwały druk nr 124/16; 

d) zmiany uchwały  Nr IX-96/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 
października 2015r. w sprawie opłaty targowej- projekt uchwały  druk  nr 
123/16; 

e) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – projekt uchwały druk nr 
129/16; 

f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 130/16; 
g) zmiany uchwały Nr XXXVIII-278/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 

września 2010r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania- projekt uchwały  druk nr 125/16;     

h)  zmiany uchwały Nr IV-31/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 11 lutego 
2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt 
uchwały druk nr 126/16;    
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i) odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie- projekt 
uchwały druk nr 127/16; 

j) zmiany uchwały Nr II-3/14 z dnia 4 grudnia 2-14r. w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie- projekt 
uchwały druk nr 128/16;  

k) podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do przyznania  
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia  
pieniężnego  na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020- 
proj. uchwały druk nr 132; 

l) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 
zakresie  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata  2014-
2020”- proj. druk nr 131/16 

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 głosowaniu 14 głosami – jednogłośnie przyjęła protokół z obrad 
poprzedniej sesji tj. z 7 grudnia 2015r.  

 

Ad.3 

a/ podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Baborów – proj. uchwały druk nr 121/16  stanowi zał. Nr 4 do protokołu 

Z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i brak chętnych do 
dyskusji Przew. poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę.  

Rada przy 14 głosujących radnych, 14 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 głosów 
wstrzymujących się przyjęła powyższą uchwałę. Uchwała Nr XI- 116 /16 stanowi zał. Nr 5 
do protokołu. 

 

Ad.3 

b/ podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie 
bonifikaty – proj. uchwały druk nr 122/16 stanowi zał. Nr 6 do protokołu. 

Przew. z uwagi na pozytywna opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i brak 
chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 
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Rada przy 14 głosujących radnych, 14 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 głosów 
wstrzymujących przyjęła uchwałę. Uchwała nr XI- 117 /16 stanowi zał. Nr 7 do protokołu. 

 

Ad.3 

c/ podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
od Agencji Nieruchomości Rolnych – proj. uchwały druk nr 124/16 stanowi zał. Nr 8 do 
protokołu.  

Do obrad dołączyła radna M.Kostrzewa 

Przew. z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i brak 
chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 

Rada przy 15 głosujących radnych, 15 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 głosów 
wstrzymujących przyjęła uchwałę . Uchwała nr XI-118  /16 stanowi zał. Nr 9 do protokołu. 

 

Ad.3 

d/ podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr IX-96/15 Rady Miejskiej w Baborowie  
z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej – proj. uchwały druk nr 123/16 
stanowi zał. Nr 10 do protokołu. 

Przew. z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i brak 
chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 

Rada przy 15 głosujących radnych, 15 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 głosów 
wstrzymujących przyjęła uchwałę . Uchwała nr XI-119  /16 stanowi zał. Nr 11 do 
protokołu. 

 

Ad.3 

e/ podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – proj. 
uchwały druk nr 129 /16 stanowi zał. Nr 12 do protokołu. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna. 
Przew. przekazał, że uchwała była szczegółowo omawiana na komisji. 
- Radny Mariusz Jankowski zapytał ile zostało wolnych środków z ubiegłego roku. 
- Burmistrz Gminy odpowiedziała, że prawie 1.200 tys zł.. Są to środki, które nie zostały    
  wydane w ubiegłym roku. Z tego 551 tys zł. zostało zaproponowane Radzie do    
  wykorzystania w 13 zadaniach inwestycyjnych. 
- Przew. przekazał , że omawiany jest projekt z poprawkami, które wprowadzono na  
  Komisji. 
- Radny Mariusz Kostyk zapytał o obietnice remontu drogi od ul. Wiejskiej w kierunku ul.  
  Świerczewskiego , czy to jest w tym zawarte. 
- Burmistrz Gminy odpowiedziała, że zostanie on wykonany z bieżących zadań nie ujętych 
  w proponowanych zmianach. 

- Wiceprzew.Rady zapytała Prezesa ZUK w nawiązaniu do dyskusji na komisji czy  
  właścicielem stawu jest Gmina a ZUK zarządcą? 
- Prezes ZUK Tomasz Krupa przekazał, że właścicielem jest Gmina a ZUK jest  
  Administratorem urządzeń wodociągowych i tego stawu. 
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- Burmistrz Gminy dodała, że Gmina jest właścicielem dwóch działek, o których mówiono  
  na komisji 
- Radny Marian Bliźnicki stwierdził, że przed planowaniem budżetu  zgłaszał do remontu  
  położenie dywanika asfaltowego na bocznej drodze w Boguchwałowie od kościoła 
  w stronę tzw. ślepej ulicy  na odcinku ok.120 m oraz remont części drogi w kierunku  
  P.Bałuszyńskich. W projekcie nie jest to ujęte.  
- Burmistrz Gminy przekazała, że w budżecie nie ma ujętych wielu spraw zgłaszanych przez    
   radnych.  Dodała, że wszystko co jest zgłaszane jest zapisywane i w odpowiednim czasie    
   są te potrzeby uwzględniane. Poinformowała, że z droga jest problem. Pod warstwą  
   asfaltu są tzw. kocie łby i położenie na nie asfaltu jest niezgodne ze sztuką budowlaną. Na    
   razie nie wiadomo co z tym  zrobić i być może nie ma jeszcze tego zadania. Dalej    
   przekazała, że w 2017r. odbędą się dożynki i  będzie się robić, ale nic pochopnie. 
 

Przew. z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i brak 
chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 

Rada przy 15 głosujących radnych, 13 głosami za, 1 głosie przeciw i 1 głosie 
wstrzymującym przyjęła uchwałę. Uchwała nr XI- 120/16 stanowi zał. Nr 13 do protokołu. 

Ad.3 

f/podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – proj. uchwały 
druk nr 130/16 stanowi zał. Nr 14 do protokołu. 

Przew. z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i brak 
chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 

Rada przy 15 głosujących radnych, 13 głosami za, 1 głosie przeciw i 1 głosie 
wstrzymującym przyjęła uchwałę. Uchwała nr XI- 121/16 stanowi zał. Nr 15 do protokołu. 

 

 

Ad.3 

g/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXVIII-278/10 Rady Miejskiej  
w Baborowie  z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania 
 i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych  warunków 
jego funkcjonowania – proj. uchwały druk nr 125/16 stanowi zał. Nr 16 do protokołu. 

Przew. przypomniał, że chodzi o zmianę zapisu dot. siedziby odbywania się posiedzeń w/w 
zespołu. Dotychczas odbywały się w OPS obecnie będą w siedzibie GOK. 

Przew. z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i brak 
chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 

Rada przy 15 głosujących radnych, 15 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 głosów 
wstrzymujących przyjęła uchwałę . Uchwała nr XI-  122 /16 stanowi zał. Nr 17 do 
protokołu. 
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Ad.3 

h/ podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV-31/15 Rady Miejskiej w Baborowie 
z dnia 11 lutego 2015r. w  sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej– proj. 
uchwały druk nr 126/16 stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

- Przew. przekazał, że chodzi o zapisy dot. dwóch niezrealizowanych kontroli przez Komisję 
Rewizyjną ujętych w planie na 2015  

Przew. z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i brak 
chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 

Rada przy 15 głosujących radnych, 14 głosami za, 1 głosie przeciw i 0 głosów 
wstrzymujących przyjęła uchwałę. Uchwała nr XI- 123 /16 stanowi zał. Nr 19 do 
protokołu. 

 

Ad.3 

i/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Baborowie – proj. uchwały druk nr 127/16 stanowi zał. Nr 20 do protokołu. 

- Przew. dodał, że chodzi o rezygnację radnej Wiesławy Wojtowicz-Bunczek z członka 
Komisji Rewizyjnej RM. 

Przew. z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i brak 
chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. 

Rada przy 15 głosujących radnych, 14 głosami za, 0 głosów przeciw i 1 głosie 
wstrzymującym przyjęła uchwałę . Uchwała nr XI- 124/2016 stanowi zał. Nr 21 do 
protokołu. 

 

Ad.3 

j/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr II-3/14 z dnia 4 grudnia 2014r. w 
sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Baborowie – 
proj. uchwały druk nr 128/16 stanowi zał. Nr 22 do protokołu.  

-Przew. zwrócił się o zgłaszanie się radnych, którzy chcieliby uzupełnić skład Komisji 
Rewizyjnej. Zgodnie ze Statutem skład komisji wynosi 5 osób. 

Nie zgłosił się żaden z radnych  i Przew. ogłosił 10 min. przerwę   w obradach. 

Po przerwie Przew. wznowił obrady. 

-Przew. ponownie zapytał, czy ktoś z radnych wyraża akces pracy w Komisji Rewizyjnej.  

Dodał, że po części rozumie, że nie ma chętnych , bo z jednej strony praca w tej komisji jest 
trochę niewdzięczna, a z drugiej komisja wzbudza wiele kontrowersji  z uwagi na charakter 
swojej pracy. Nieuzupełnienie składu paraliżuje pracę tej komisji.  

- Wiceprzew. RM Anna Kobierska-Mróz wskazała, że może problemem jest to, że Komisja 
działa społecznie. Komisja wykonuje bardzo trudną pracę. Rada powinna poczynić zmiany w 
tej sprawie, bo nie spotkała się w  żadnej z gmin, żeby Komisja Rewizyjna nie pobiera 
żadnego wynagrodzenia.  Zawnioskowała o wprowadzenie do budżetu kwoty na diety dla 
członków tej komisji. 
- Przew. wskazał, że obecnie udział w dwóch komisjach jest odpłatny  
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- P.Artur Czechowicz poinformował o zasadach dot. pobierania diet wynikających ze 
Statutu Gminy i uchwały RM. 
- Przew. uzupełnił, że dopiero po zmianie Statutu można będzie wprowadzić zmiany dot. 
pobierania diet. Jego zdaniem nie chodzi o dietę tylko o charakter pracy w tej komisji. 
Wskazał to za główną przyczynę.  
- Przew. KR Jarosław Ronczka zapytał, czy Komisja w związku z tym może działać 
- P.Artur Czechowicz wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Gminy Komisja działa w 5-osobowym 
składzie, w związku z uchwałą o odwołaniu członka Komisji powinna jak najszybciej ten 
skład uzupełnić. 
- Burmistrz Gminy wyjaśniła, że odpłatność za udział w dwóch komisjach oznacza, że można 
zrezygnować z jednej z Komisji na rzecz Komisji Rewizyjnej. 
- Przew. Komisji Rewizyjnej stwierdził, że niechęć nie wynika z braku diety w tej komisji. 
Zgłosił do Komisji Rewizyjnej kandydaturę radnego Mariusza Jankowskiego. 
 
Radny Mariusz Jankowski nie wyraził zgody. 

 

- Przew.RM złożył wniosek o wykreślenie z porządku i   przeniesienie przedmiotowego 
projektu uchwały na kolejną sesję w lutym. Być może do tego czasu będzie można uchwalić 
nowy Statut Gminy i uzyskać opinię radcy prawnego. 

Za w/w wnioskiem opowiedzieli się wszyscy radni (15-za). 

 

Ad.3 

k/ podjęcie uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego 
do przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia  
pieniężnego  na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa  
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020    - proj. uchwały druk 132/16 stanowi zał. Nr 
23 do protokołu. 

Przew. z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i brak 
chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę.Podkreślił, że uchwała 
została szczegółowo omówiona na komisji przez Kier. OPS 

Rada przy 15 głosujących radnych, 15 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 
głosówwstrzymujących przyjęła uchwałę . Uchwała nr XI-125  /16 stanowi zał. Nr 24 do 
protokołu. 

 

Ad.3 

l/ podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie  
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata  2014-2020 - proj. uchwały 
druk 133/16 stanowi zał. Nr 25 do protokołu. 
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Przew. z uwagi na pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i brak 
chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę. Podkreślił, że 
uchwała została szczegółowo omówiona na komisji przez Kier. OPS 

Rada przy 15 głosujących radnych, 15 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 
głosówwstrzymujących przyjęła uchwałę . Uchwała nr XI-126  /16 stanowi zał. Nr 26 do 
protokołu. 

- Przew. Komisji Rewizyjnej przekazał, że Komisja rozpoczęła kontrolę. Zapytał, czy może 
dalej pracować czy ma czekać, aż będzie pełny skład. 

- Pan A.Czechowicz poinformował, że może pracować i dokończyć kontrolę, ale nie może 
opracować planu pracy na kolejny rok. 

 

Ad. 4 

Przew. RM w sprawozdaniu z okresu miedzysesyjnego odniósł się do pełnionych dyżurów, 
udziału w spotkaniu dot. nierentownych przejazdów przez Gminę Baborów PKS Głubczyce. 

Poinformował o  I miejscu Gminy Baborów  w Turnieju Samorządowym organizowanym 
przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach.  
Przytoczył pisma z RIO dot. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz opinii  
o możliwości sfinansowania deficytu  określonego w uchwale budżetowej.  

Zapoznał radnych z treścią pisma WIOŚ w Opolu  w sprawie zawiadomienia o  nałożeniu  
kary pieniężnej za brak zorganizowania w 2015r. przetargu na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

Ad.5 

Burmistrz Gminy Elżbieta Kielska przedstawiła sprawozdanie z pracy za okres od 8 grudnia 
do 26 stycznia 2016., które stanowi zał. nr 27 do protokołu.  

  

Ad.6 

- Radna Anna Rydzik zgłosiła wniosek o wyremontowanie z wolnych środków drogi  
  w Czerwonkowie przy wjeździe ze strony Baborowa po lewej stronie. 
- Przew. RM wskazał, że zanim wniosek zostanie przegłosowany należy poznać kosztorys           

wykonania tych prac 
- Radna Anna Rydzik stwierdziła, że wstrzyma się z wnioskiem do czasu poznania kwoty i 

zakresu prac dot. remontu przedmiotowej drogi; 
- Burmistrz Gminy  zapewniła, że na najbliższej Komisji przekaże taką informację; 
- Radny Franciszek Wierzbicki zapytał, czy Gmina nie może wspomóc finansowo remontu     

kapliczki Św. Nepomucena  w Dzielowie położonej na prywatnej działce. 
- Burmistrz Gminy  odpowiedziała, że Gmina prawdopodobnie nie może, ale dowie się jak 

można pomóc. Na sesji w lutym poprosi Radę o opinię nt. przeznaczania środków z Gminy  
na obiekty sakralne zapisane w rejestrze zabytków z wolnych środków. Zasady zawarte są 
w uchwale z 2009r.  

- Wiceprzew. RM A.Kobierska-Mróz złożyła wniosek, by na posiedzeniu Komisji Oświaty 
dokonać oględzin przedszkoli z projektantami, dokonać wyceny projektu itp. Zapytała jak 
Gmina przygotowana jest do zmiany ustawy, gdzie 6-latki mają zostać w przedszkolu. 
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Dalej wskazała, że w Statucie powinien być zapis o wynagrodzeniu  członków Komisji 
Rewizyjnej  

- Burmistrz Gminy przekazała, że nie do końca wie o co chodzi w pytaniu. Jest bardzo dużo 
miejsc w szkole. P.Dyrektor miała zgodę na organizowanie kolejnych oddziałów 
przedszkolnych i w Gminie nie ma z tym żadnego problemu. Poparła wniosek dot. 
obejrzenia obiektów szkolnych i przedszkolnych . Wyjazdowe posiedzenia mogą być 
również na inne tematy. Były rozmowy dot. przedszkola na ul. Krakowskiej i nie da się  
w łatwy sposób rozbudować klatki chodowej, by spełniała normy. 

- Prezes ZUK Tomasz Krupa przekazał informacje nt. prowadzonych  rozmów o zmianach  
konstrukcyjnych w obiekcie przedszkola na ul. Krakowskiej. Wstępnie rozważano  dwie 
koncepcje tj. remontu istniejących schodów i rozbudowy istniejącej klatki schodowej. 
Szczegółowo przedstawił zakres prac  możliwy do zastosowania i możliwości prawne. 

- Radny Marian Bliźnicki - odnosząc się do otrzymanych opinii technicznych w sprawie 
kompleksu boisk zapytał co dalej z tymi boiskami przy ul. Wiejskiej. 

- Burmistrz Gminy – przekazała , że w grudniu 2015r. odbyła się rozprawa w Sądzie w 
Opolu. Na niej potwierdzono, że zarzuty Gminy powinny być ponownie rozpatrzone.  
W przeszłości Gmina występowała do Prokuratury Rejonowej w Głubczycach, w związku  
z niedopełnieniem obowiązków przez projektanta, wykonawców i inspektora nadzoru na 
kompleksie boisk. Postępowanie jednak zostało ostatecznie umorzone z uwagi na 
przedawnienie. 

- Przew. Krzysztof Tokarz dopytał o termin, do którego Gmina nie może nic wykonać na tym 
kompleksie  

- Burmistrz Gminy przekazała, że termin już minął. 
- Przew. RM, dodał, że jak okaże się, że Gmina nie odzyska środków, to trzeba będzie 

zastanowić się jak i co zrobić, by kompleks zaczął być użytkowany.  
- Radny Marian Bliźnicki – zapytał , czy powstała Rada Sportu   
- Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że nie powstała. 
- Radny Marian Bliźnicki – stwierdził, że w związku z możliwością finansowania przez Gminę 

obiektów sakralnych  zapytał, dlaczego nie można finansować ich z funduszu sołeckiego 
- Burmistrz Gminy wyjaśniła odnośnie Rady Sportu, że czekała na powrót P.Sekretarz z 

chorobowego, która zajmie się   sprawą, ale teraz zajmiemy się tą sprawą i Rada Sportu 
zostanie powołana.  Stwierdziła, że mówiąc o budynkach sakralnych chodzi o te, które są 
wpisane do rejestru zabytków. Przekazała, że zwróci się o opinię czy z funduszu sołeckiego 
można przeznaczyć środki na remont budynków sakralnych. 

- Radny Marian Bliźnicki – wskazał, że w Boguchwałowie jest kapliczka do remontu 
- Burmistrz Gminy  dodała, że należy sprawdzić, czy jest wpisana do rejestru zabytków nie 

ewidencji  gminnej zabytków. 
- Przewodniczący RM poinformował, że zostanie to sprawdzone i informacja przekazana 

radnym. 
-  Radny Mariusz Kostyk , mając na uwadze wcześniejsze wypowiedzi stwierdził, że  

zaproponuje w planie pracy Komisji Oświaty(…) wizję lokalną budynków oświatowych. 
Zwracając się do Prezesa ZUK , dodał, że mimo różnych trudności na pewno uda się coś 
zrobić, by bardziej przystosować  przedszkola do dobrego i bezpiecznego użytkowania. 
Dalej zapytał , jakie koszty poniosła Gmina w związku z  odwołaniami, sprawami 
sądowymi itp. w sprawie kompleksu boisk. Dodatkowo wskazał, by pomyśleć o jak 
najszybszej reaktywacji tego kompleksu, bo szkoda by taki obiekt  nie był 
wykorzystywany.  Stwierdził, że nie można było korzystać z górki , gdy był śnieg , bo 
wszystko było  zamknięte.  
W poprzednich latach można było korzystać z opiekunem.   
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- Burmistrz Gminy przekazała, że nie umie odpowiedzieć jakie koszty zostały poniesione.  
   Dodała, że nie ma kosztów odnośnie spraw sądowych i prokuratury. Jednak, by móc  
   starać się o  sprawiedliwość,  trzeba było mieć opinie specjalistów. Informowała o tym  
   w zeszłym roku i było mówione o kosztach. Wg jednej z opinii zdemontowanie obecnego    

stanu i wykonanie nowego  kompleksu boisk o podobnym układzie, odpowiadającego 
wymaganym normom kosztowałoby trzy lata temu ok. 2.200 tys zł.  

 - Przew. RM podkreślił, że ten temat nurtuje wszystkich . Dodał, że sporządzone ekspertyzy   
   ważne były tylko rok. 
- Burmistrz Gminy uzupełniła, że minęło już 5 lat od zakończenia inwestycji i można   
   zmieniać i  modernizować kompleks boisk. 
- Przew.RM wskazał, że na Komisji  należy tę sprawę poruszyć i omówić.  
- Radna Anna Rydzik – stwierdziła, że na Sesji nie ma Starosty, ale ma podanie do Starostwa    
   podpisane przez mieszkańców i sołtysa Czerwonkowa, by podczas remontu drogi  
   powiatowej Księże Pole – Kietrz pomyślano o dobudowie chodników w miejscowości  
   Czerwonków.  
- Przew. RM – przekazał, że Sesja Rady Powiatu jest w tym samym czasie stąd być może   
  nieobecność radnej i P.Starosty. 
- Radny Jarosław Ronczka – zapytał , czy będzie mógł uzyskać, zapoznać się z  
  odpowiedziami na pytania P.Burmistrz skierowanymi do PKS-u w Głubczycach. 
- Burmistrz Gminy odpowiedziała, że jak najbardziej. 
- Przew. RM dodał, że zarówno pytania jak wstępna odpowiedź są w biurze rady i na prośbę  
  zainteresowanych mogą być skserowane i przekazane.   
- Radny Jarosław Ronczka – podkreślił, że temat PKS jest ważny, bo  Raków znajduje się na  
  pograniczu dwóch powiatów i województw i może być to kłopotliwe dla mieszkańców. 
- Burmistrz Gminy – przekazała, że Gmina jest przygotowana. 
- Radny Jarosław Ronczka stwierdził, że dobrze że tak jest. Chodzi o to, by przez jakieś  
   nieporozumienia miedzy powiatami nie ucierpieli mieszkańcy i w ciągu dnia będą dwa  
   autobusy i koniec.  
- Prezes ZUK Tomasz Krupa nawiązał do remontu przedszkoli i przekazał, że przedszkola 

wymagają bieżących remontów, konserwacji bądź potężnych inwestycji. Żeby powiększyć 
klatkę trzeba rozburzyć dwie narożne ściany. By tego uniknąć trzeba wystąpić 
o odstępstwa do Ministerstwa, co wiąże się z długotrwałą procedurą i wieloma 
dokumentami, projektami technicznym. Można coś zmienić, ale trzeba wszystko 
przemyśleć. Wskazał, by przy okazji przeglądów przedszkoli zaprosić przedstawiciela 
Starostwa Powiatowego w Głubczycach w związku z przebudową ul. Powstańców, gdzie 
znajduje się przedszkole, by poznać ujęto  właściwe oznakowanie , wjazd do przedszkola. 
Na ul. Krakowskiej położono asfalt a zapomniano o infrastrukturze tj. chodnikach, 
kanalizacji deszczowej. Kanalizacji nie można udrożnić, bo wpusty ściekowe zarośnięte są 
korzeniami drzew.  

- Burmistrz Gminy poinformowała, że będzie brała udział w posiedzeniu Zarządu, na którym 
zwróci się o uwzględnienie przez Starostwo w ramach partnerstwa publiczno-publicznego 
min. udrożnienia kanalizacji na odcinku ul. Krakowskiej.  

- Radny Mariusz Jankowski potwierdził, przekazane informacje przez Prezesa dot. 
studzienek  na ul. Krakowskiej. Podczas przeglądu przedszkoli widziałby potrzebę poglądu 
nt.  pomocy dydaktycznej zestawienie, czy kwoty z podwyżki opłat pokryją je.  Aby można 
było się zapoznać z zestawieniami na ten temat.  

   Dalej zwrócił się wycenę utwardzenia bądź utwardzenia od ul. Wiejskiej do bramy 
obecnego ośrodka  zdrowia. Był świadkiem jak karetka pogotowia miała problem z 
wjazdem do ośrodka zdrowia. 
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- Przew. RM wyjaśnił, że przychodnia nie jest gminna, ale służy wszystkim mieszkańcom. 
Dalej zaznaczył, że przejście przy Biedronce było robione z myślą, by karetka mogła 
dojechać do przychodni. Stwierdził, że stworzenie utwardzonej drogi zamknie możliwości 
w przypadku pojawienia się  środków zagospodarowania tego terenu.  

- Burmistrz Gminy  wskazała, że byłaby to druga droga i po co. 
- Przew.RM  wyjaśnił, że ta droga jest zamknięta dla ruchu, ale nie dla pojazdów 

uprzywilejowanych.  
  Jego zdaniem utwardzając dublowana byłaby droga.    
- Prezes ZUK dodał, że na ul. Krakowskiej jest duży problem z parkowaniem aut. Pas drogi 

jest dość szeroki. W I etapie można dokonać przełożenia kolektora kanalizacji deszczowej  
a nad kolektorem przed ogrodzenie straży pożarnej można dostawić miejsca parkingowe. 

  Dalej przekazał, że przy budowie parkingu, ciągu pieszo-jezdnego miedzy Urzędem a ul. 
Wiejską prowadzono rozmowy z P.Hylakiem. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ustawienie 
przy szkole postawienia słupa i znaku informującego kierującego do Przychodni Zdrowia. 
Znak kosztuje 250 a nie 60 tys zł droga.  

- Przew.RM potwierdził problem z miejscami parkingowymi na ul. Krakowskiej i na ul 
Powstańców. 

  Przed budynkiem szkoły jest zakaz  postoju, ale większości nikt tego nie przestrzega.  
- Radny Mariusz Kostyk  zapytał o możliwość przyciągnięcia specjalistów do  ośrodka 

zdrowia , co Gmina mogłaby zrobić w tym zakresie. 
- Burmistrz Gminy poinformowała, że zadaniem Gminy jest zabezpieczenie dostępu 

mieszkańcom  do podstawowej opieki zdrowotnej, co jest zapewnione. Jeżeli coś więcej, 
to Gmina nie ma obowiązku. Rozmawiała z lekarzami z ośrodka i  jest miejsce i można 
udostępnić jeżeli byli by chętni w ramach prywatnej praktyki. Specjalistyczna opieka 
zdrowotna jest zadaniem Powiatu. 

- Radny Mariusz Kostyk  w związku z tym  stwierdził, że Powiat w Baborowie powinien 
zapewnić tę  opiekę 

- Burmistrz Gminy odpowiedziała, że nie powiedziała, że w Baborowie ma być zapewniona,   
  w  Powiecie i zapewnia ją. Zapewniła, że dowie się  jak to funkcjonuje w innych gminach. 
- Radna Anna Rydzik, stwierdziła, że Kietrz też nie jest bogatą Gminą, ale przychodnia 

funkcjonuje i są wszyscy specjaliści.   
- Burmistrz Gminy uzupełniła, że zapyta na jakiej zasadzie przychodni w Kietrzu są dostępni 

specjaliści  i przekaże radnym. 
 Wobec wyczerpania porządku obrad  Przew.RM o godz. 18:50 zamknął XI Sesje Rady    
 Miejskiej w Baborowie  
 
Protokółowała:  

Maria Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 


