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Protokół  nr VII/2015 
z sesji Rady Miejskiej w Baborowie 

odbytej w dniu 24 czerwca 2015r. w sali konferencyjnej UM w Baborowie 
 
 
Na wstępie P. Bożena Maćko – Właściciel Domu Opieki „Spokojna Przystań- dwa”  
w Baborowie przekazała  informację nt. otwarcia przedmiotowego domu pomocy,  
przedstawiła charakterystykę obiektu i zaprosiła wszystkich na oficjalną prezentację Domu 
Opieki w dniu  22 lipca br.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarz o godz.16:30 otworzył obrady VII sesji Rady 
Miejskiej i powitał radnych, gości zaproszonych oraz pozostałych  uczestników posiedzenia. 
Poinformował, że w sesji uczestniczy 13 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. 
 
Przewodniczący RM zaproponował wprowadzenie do porządku w pkt. 3 podjęcie 
następujących uchwał: ppk h- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A.; ppkt i- podjęcie uchwały  w 
sprawie przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów oraz 
dokonał aktualizacji  numerów projektów uchwał, które były omawiane na posiedzeniach 
Komisji. 
 
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła w/w propozycje zmian, w związku z powyższym porządek 
obrad był następujący; 
 
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
3.Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Baborów za 2014r.;- projekt uchwały druk nr 
67/15; 

b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2013r. – projekt 
uchwały druk nr 68/15; 

c) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r.- projekt druk nr 
69a/15; 

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 70a/15; 
e) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 71a/15 
f) wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy  niż 3 lata  

i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat- projekt uchwały druk nr 66a/15; 
g) przyznania stypendiów dla uczniów- projekt druk nr 72/15. 
h) wyrażenia  zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Polskich Kolei 

Państwowych S.A.-  projekt uchwały druk nr 73/15; 
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i) przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej własność  Gminy 
Baborów- projekt uchwały druk nr 74/15; 

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 13 radnych – jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła protokół  
z obrad poprzedniej sesji tj. 19 maja 2015r.  
 
Burmistrz Gminy Baborów  poinformowała, że na ostatniej sesji złożyła oświadczenie,   
w związku z informacją umieszczoną w lokalnej gazetce dot. postawionych zarzutów 
prokuratorskich,  że takie zarzuty nie zostały jej w żadnej sprawie  postawione. W zeszłym 
tygodniu otrzymała wezwanie z Prokuratury Rejonowej tj. wezwanie  
w charakterze podejrzanej w sprawie przekupstwa wyborczego  z art. 252 a Kodeksu 
Karnego. W Prokuraturze zostały przedstawione zarzuty. Podczas analizy dokumentacji 
zauważyła, że sprawą jest zainteresowany były kontrkandydat  i pewien redaktor gazety 
lokalnej, który wręczył trzem mieszkańcom mającym problemy alkoholowe trzy 
jednobrzmiące wydrukowane karty papieru z zarzutem, że Elżbieta Kielska wręczyła 100 zł.  
w zamian za to, że dana osoba miała głosować na Elżbietę Kielską 
w wyborach. Ci panowie podpisali to i redaktor gazety dostarczył do Prokuratury Rejonowej  
i Prokuratury Okręgowej w Opolu. Z tego względu toczy się sprawa w Prokuraturze 
Rejonowej. Podczas następnych posiedzeń będzie informowała jak przebiega postepowanie. 
Podkreśliła, że nikomu nie dała żadnych pieniędzy prosząc o oddanie głosu na jej osobę. Nie 
było takiej sytuacji w okresie wyborczym, ani przed ani też po.  Nikomu nie obiecywała pracy 
za to, że ktoś miał na jej osobę  zagłosować. Podczas przesłuchania panowie zmieniali swoje 
zdanie.  
 
Przew. RM – dodał, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Rady Miejskiej pismo dot. wszczęcia 
postępowania prokuratorskiego- zał. nr 4 
 
Burmistrz Gminy poprosiła radcę prawnego o przedstawienie opinii na w/w temat co do 
statusu pełnienia przez nią funkcji Burmistrza oraz udzielenia odpowiedzi  na ewentualne 
wątpliwości i zapytania radnych.  
 
Radca Prawny Joanna Tokarska-Grzesik – poinformowała, że na ten moment P.Burmistrz 
występuje w charakterze osoby podejrzanej. Nie ma jeszcze formalnego aktu oskarżenia. 
Kwestia bycia osobą podejrzaną w żaden sposób nie warunkuje tego, że zostanie wniesiony 
akt oskarżenia. P.Burmistrz w charakterze podejrzanego mogła brać udział w czynnościach, 
jest prowadzone działanie proceduralne. Jak długo P.Burmistrz nie zostałaby ewentualnie 
skazana prawomocnym wyrokiem, to brak jakichkolwiek przesłanek do podejmowania 
działań ze strony Rady. To że zdarzenie miałoby mieć miejsce w zeszłym roku w żaden 
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sposób nie może wpływać na kwestie związaną z absolutorium. Brak jest przesłanek do 
wygaszenia mandatu, do nieudzielenia absolutorium.  
 
Radny J.Ronczka – zapytał, czy  można przesunąć tę sprawę na dalszą część sesji, bo jest to 
zaskoczenie dla radnych  
 
Przew. RM – uzupełnił, że radni dopiero się o tej sprawie dowiedzieli i mogą nasunąć się 
pytania. W związku z faktem że temat jest nowy zarządził 10 min. przerwy, co pozwoli 
przemyśleć temat i nasuną się ewentualne pierwsze pytania.   
 
Po przerwie przystąpiono do realizacji obrad sesji.  
 
Radny T.Kuśnierz – zapytał, czy P.Burmistrz zna te trzy osoby, o których wspomniała, czy 
pomagała im , czy miała z nimi do czynienia. 
 
Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że są to powszechnie znane wszystkim osoby stojące 
często pod Biedronką. Zarówno  pomagała tym osobom jak i miała konflikty, bo przychodzili 
pod wpływem alkoholu do urzędu i trzeba było wzywać policję, jednego z nich woziła do 
Branic na leczenie. Z dwoma miała do czynienia z trzecim nigdy nie miała kontaktu, ale zna 
go z widzenia.  
 
Radny M.Kostyk – zwrócił się z pytaniem do p. mecenas: skoro  został postawiony zarzut to 
urzędnik nie jest odsuwany od pełnionej funkcji, jeżeli nie to w którym momencie to 
następuje.  
 
P.J.Tokarska-Grzesik – P.Burmistrz pełni swoją funkcję z wyboru i ma zastosowanie Kodeks 
Wyborczy, który wskazuje, że jak długo ma prawo wybieralności i jak długo nie jest 
obciążona prawomocnym wyrokiem tj. jak długo sąd nie ma prawomocnego wyroku tak 
długo nie ma podstaw do żadnych ruchów  kadrowych w stosunku do P.Burmistrz. Art. 492 
w związku z art.11 Kodeksu Wyborczego wskazuje, że  kiedy Burmistrz, Wójt może być 
odwołany.  
 
Wiceprzewodnicząca RM – zapytała ja to się ma do ustawy o samorządzie gminnym? 
 
 P.J.Tokarska-Grzesik – odpowiedziała, że w Kodeksie Wyborczym są przepisy regulujące 
kwestie, kiedy ten mandat może zostać wygaszony. Dodatkowo  ustawa o samorządzie 
gminnym reguluje kwestie ślubowania, złożenia oświadczenia majątkowego, ale jeżeli chodzi 
o sytuacje związane z postępowaniami karnymi to  ma zastosowanie Kodeks Wyborczy.  
 
Wiceprzewodnicząca RM – zapytała, co w przypadku gdy np. zostanie postawiony  zarzut 
 i będzie wyrok, to jak się to ma później do wydanych decyzji w czasie kiedy toczyło się 
postępowanie?  
 
P.J Tokarska-Grzesik – odpowiedziała, że jak długo nie jest prawomocny wyrok , nie jest 
wygaszony mandat kwestia  wyroku  wynikającego z Kodeksu Karnego w stosunku do osoby 
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fizycznej  nie ma wpływu bezpośrednio na działania i podejmowane decyzje przez tą osobę, 
która w tym momencie sprawuje funkcję Burmistrza.  
 
Wiceprzew.RM – zapytała, że jak są wydawane zarządzenia pod momentu wyboru  to przez 
ten okres one będą ważne? 
 
P.J. Tokarska-Grzesik- wygaśniecie mandatu nie jest stwierdzeniem wygaśnięcia wyboru. 
Następuje ono od momentu wygaśnięcia, a nie z mocą wsteczną. 
  
 
  Ad 3. 

a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych  oraz 
sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2014r.- projekt uchwały druk nr 
67/15 

b)  podjęcie uchwały  w sprawie  absolutorium  z tytułu wykonania  budżetu  Gminy 
Baborów na 2014r. – projekt druk nr 68/15 
 

 
Przew. RM zapoznał radnych z uchwałą nr 175/2015 z dnia 8 kwietnia 2015r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu gminy za 2014r. – zał.nr 5  
 
W imieniu Komisji Rewizyjnej Mariusz Kostyk – członek Komisji Rewizyjnej przedstawił 
wniosek Komisji Rewizyjnej RM wypracowany na posiedzeniu w dniu 22 maja 2015r.  
w sprawie zaopiniowania  wykonania  budżetu Gminy Baborów za 2014r. – zał. nr 6. 
 
Przewodniczący RM przytoczył treść Uchwały nr 269/2015 z dnia 3 czerwca 2015  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014r – zał. nr 7. 
 
Radni nie podjęli dyskusji nt. projektów uchwał, bo  były przedmiotem dyskusji na 
posiedzeniach komisji.   
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformowała o pozytywnej 
opinii Komisji nt. w/w projektów uchwał.  
  
Wobec braku uwag Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekty uchwał: 
W wyniku głosowania  
 

Rada Miejska w Baborowie w obecności 13 radnych : 
 - 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę 
nr VII-64/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Baborów  – zał. nr 8  
 - 13 głosami „za”, przy 0 głosów ”przeciw” i 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę 
nr VII-65/15 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 
2014r.  – zał. nr 9 . 
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Burmistrz Gminy E.Kielska złożyła podziękowania radnym za akceptację jej pracy za rok 2014.  
Podziękowała za współpracę P.Skarbnik i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji 
budżetu za 2014r. 
 
Ad 3.  

c) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów  na 
2015r. – projekt uchwały druk nr 69 a/15 -zał. nr  10. 

 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna. 
 
Dyskusja : 
Przew. RM – poinformował, że radni otrzymali mapki, na których jest zaznaczony fragment 
ul. Kolejowej, który Gmina chce przejąć od PKP w celu  remontu drogi.  
 
Wiceprzew.RM – zapytała, czy projekt jest już ostatecznie skończony  
 
Burmistrz Gminy – odpowiedziała, że tak i projekt został wykonany z tą częścią. Do przetargu 
musi być kosztorys bez tej części. Zgłoszenie na remont drogi Gmina już ma, nie ma na 
wykonanie wodociągu. Infrastruktura na tym trójkącie działki jest i cały czas była czyli asfalt, 
wodociąg.  
 
Wiceprzewodnicząca RM – zapytała o obciążenia za pobyt dzieci w przedszkolach, gdy się 
okaże, że od września przedszkola obciążą Gminę kosztami, czy są na to zaplanowane środki, 
bo już jest 64 tys zł.   
 
Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że średnio 11 tys zł. za miesiąc, biorąc pod uwagę ilość 
dzieci, które teraz są w innych przedszkolach, ale to może ulec zmianie. Dodała, że ma 
nadzieję, że Gmina wypracuje oszczędności,  jest zapas w rezerwie. Wolnych środków lepiej 
nie przeznaczać, bo to spowoduje zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do 
planowanych dochodów. Będzie się próbowało zabezpieczyć plan w ramach przesunięć 
wewnętrznych.   
 
Wiceprzew.RM – stwierdziła, że należy podjąć kroki, by przedszkole doprowadzić do stanu 
zachęcającego do pozostawienia dzieci w przedszkolu w Baborowie. Na pewno jest tak, że 
rodzice dojeżdżają do pracy i wożą ze sobą dzieci do przedszkoli, ale w tej grupie są  również 
osoby, które wybrały inne przedszkole ze względu na stan przedszkola w Baborowie.  Ma na 
myśli tylko stan techniczny, bo na pewno trzeba je doposażyć.  
 
Radny J.Ronczka – stwierdził, że może być więcej dzieci w innych przedszkolach od września 
bo wiadomo mu, że dzieci są zapisane jednocześnie do przedszkola w Baborowie i w innych 
przedszkolach, bo rodzice się zabezpieczyli, ale  jak tam znajdzie się miejsce to będą chodziły 
do innych przedszkoli.  
 
Dyr. ZSP.A.Szuba- odniosła się do stanu technicznego i sanitarnego obu budynków 
przedszkola w Baborowie i poinformowała, że  są robione stałe przeglądy techniczne jak 
w każdej placówce oświatowej i nie ma żadnych zastrzeżeń co do stanu technicznego  
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i sanitarnego tych budynków ze strony kontrolujących. Rozumie, że chodzi o bardziej 
nowoczesny wygląd pomieszczeń, budynków.  
Przedszkola są doposażane w pomoce dydaktyczne, które pozyskiwane są w ramach różnych 
projektów. Są one wymieniane. Nie jest tak, że dzieci nie mają czym się bawić itd. 
 
Wiceprzew. RM – dodała, że musi być tam wszystko w porządku ze strony nadzoru 
budowlanego, bo tam przebywają dzieci, ale  np. schody, które są śliskie, stare , podłogi, 
które się ruszają, to wszystko jest zużyte. To nie jest nie do przyjęcia, ale remont byłby 
potrzebny i bardziej w przedszkolu niż w szkole.  
 
Radny M.Kostyk – stwierdził, że na terenie powiatu większość przedszkoli mieści się  
w starych budynkach i mimo dopuszczenia do użytku wymagają remontów  i doposażenia  
w zabawki, szafki itp. Dokupuje się je, ale generalnie pomocy i zabawek przydałoby się 
trochę więcej, lepszej jakości.  
Plac zabaw – teraz jest zrobiony, ale przez długi czas   w trakcie roku szkolnego  na placu 
zabaw były wykonywane prace i składowany gruz i to stanowiło niebezpieczeństwo dla 
dzieci.   Wie, że się doposaża, są różne fundusze, ale  jego zdaniem to jeszcze za mało.  
 
Dyr. ZSP.A.Szuba – odpowiedziała, że nigdy nie było tak,  by w przedszkolu jakiekolwiek 
prace remontowe chyba , że spowodowane awarią były prowadzone w czasie roku 
szkolnego, gdzie chodziły dzieci i żeby cokolwiek było niezabezpieczone i kiedykolwiek doszło 
do jakiegokolwiek wypadku. Jest czwarty rok dyrektorem i nie doszło do żadnego wypadku 
 z racji prowadzenia jakichkolwiek prac. Budynki są stare i żeby one wyglądały jak 
nowoczesne budynki przedszkolne, to tam potrzebny jest kapitalny remont z wymianą 
stropów, tynków itp. Są tam wykonywane remonty tylko bieżące. Przedszkola są od  
kilkudziesięciu lat i dopiero w w ostatnich dwóch latach zostały zrobione w obu 
przedszkolach we współpracy z Radą Rodziców. Została wymieniona elewacja na budynku 
przy ul. Krakowskiej, przeprowadzono remonty dachów.  Od lat  nikt wcześniej tego nie robił.  
 
Radny M.Kostyk – stwierdził, że rozumie, że ze starego budynku nie da się zrobić nowego . 
Chodzi bardziej o wyposażenie i doposażenie. P.Dyr. powiedziała, że nie były prowadzone 
prace  kiedy dzieci się uczyły – łazienki były robione, kiedy dzieci uczęszczały do  przedszkola  
i miały w tym czasie do dyspozycji jedno oczko i dla niego jest to niedopuszczalne. W czasie, 
gdy jest 100 dzieci trwał remont i część przedszkola była wyłączona z użytkowania.  
 
Burmistrz Gminy – poinformowała, że uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez 
Regionalne Centrum Edukacji w Opolu, na którym mówiono, że w czasie wakacji będzie 
ogłoszony nabór na wiele działań związanych z edukacją. Rozmawiała już z P.Dyr. na ten 
temat. Również Rada będzie miała wpływ jakie remonty będą wykonywane , prowadzone 
zajęcia, bo organ prowadzący będzie musiał zatwierdzać plany przyszłych prowadzonych 
działań w szkołach i przedszkolach.  
Radny J.Ronczka – nawiązał do tematu nauki j. obcego w przedszkolu. W Raciborzu rodzice 
nie muszą się zwalniać by przekazać dziecko dla nauczyciela języka obcego, nauczycielka 
przedszkola przekazuje grupę dzieci.  
Narzekamy, że ubywa dzieci z terenu Gminy – trzeba zacząć inwestować w przedszkola, bo te 
dzieci, które idą do innych przedszkoli automatycznie zostają w szkole i subwencja idzie za 
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nimi. Za chwilę okaże się, że przewoźnik będzie miał mało dzieci do przewozu, dyr. mało 
uczniów i trzeba będzie zwolnić nauczycieli itd. Jeżeli nie zadbamy teraz o najmłodszych, to 
za parę lat odbije się to w szkole.  
Zaproponował, by zrobić posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM  
i dokonać wizji lokalnych w budynkach przedszkoli i szkole, by radni widzieli jak  wyglądają te 
budynki. 
 
Przew. RM. – dodał, że radni w ogóle powinni przejść po wszystkich budynkach gminnych 
i  poznać ich stan.  
 
Dyr. ZSP -  w nawiązaniu do wypowiedzi radnego M.Kostyka  stwierdziła, że nie jest prawdą  
by była  dla 100 dzieci dostępna jedna toaleta, dlatego, że jeżeli remont łazienek był 2 lata 
temu, to wówczas było ok. 150 dzieci w 7 oddziałach i nie możliwym jest by w 3 
oddziałowym przedszkolu było 100 dzieci. 
Odnośnie przekazywania dzieci  - sytuacja dotyczyła przypadku, kiedy firma zewnętrzna 
prowadzi zajęcia i jak wygląda to ze strony przepisów oświatowych.  Zajęcia  z j.angielskiego 
w przedszkolu w Baborowie prowadzi  pracownik szkoły, który ma godziny w przedszkolu.  
To czego wymaga ustawa o wychowaniu przedszkolnym, czyli zapewnienie języków obcych 
dla dzieci 5-letnich to w Baborowie jest zapewnione. Można wprowadzać naukę  
w młodszych rocznikach co nie jest jeszcze obligatoryjne, ma być dopiero w przyszłych 
latach.  
 
Wiceprzew. RM – wyjaśniła, dlaczego o tym mówi, bo przeanalizowała wieloletnia prognozę 
finansową,  strategię rozwoju i w perspektywie na najbliższe lata nie było takiej inwestycji 
przewidzianej. Dlatego tez dobrze byłoby przewidzieć inwestycje dot. generalnego remontu 
w przedszkolu. Odniosła się do jakości zajęć, mówiąc, że są na bardzo wysokim poziomie. 
Nauczycielki się starają, wychowawcy dają z siebie wszystko i pani z j. angielskiego . Nie 
chodzi o jakość prowadzonych zajęć tylko o  zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, stanu 
być być konkurencyjnym dla przedszkoli, które się znajdują w sąsiednich gminach i mogą 
odciągać dzieci z Gminy Baborów.  
 
Radny M.Jankowski -  stwierdził, że na  jednej z komisji zostało wypracowane stanowisko 
w sprawie przedszkoli, że jak tylko pojawią się środki, o których wspomniała P.Burmistrz to  
w pierwszej kolejności będziemy myśleć o przedszkolach.  
 
W związku z wyczerpaniem dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
W wyniku głosowania 
 Rada Miejska w obecności 13 – 13 głosami „za” przy 0 głosów ”przeciw” i 0 głosów 
„wstrzymujących’ podjęła uchwałę nr VII-66/15 w sprawie  wprowadzenia zmian do 
budżetu Gminy Baborów na 2015r.- która stanowi zał. nr 11.  
 
Przew. przywitał Starostę Głubczyckiego, który przybył na sesję RM. 
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Ad 3. 
d) podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt 

uchwały druk nr. 70a/15- zał. nr 12. 
 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna. 
 
W związku z brakiem uwag Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania  

Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”  
i 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII-67/15 w sprawie  zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej.- która stanowi zał. nr 13. 
 
Ad.3 

e) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu  
     gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baborów-projekt uchwały druk    
     nr 71a/15- zał. nr 14. 
 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna. 
 
Z uwagi na brak pytań i uwag Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 
 Rada Miejska w Baborowie w obecności 13 radnych – 14 glosami „za” przy 0 
głosów „przeciw” i 0 głosów ”wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII-68/15 w sprawie  
wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baborów  na 
lata 2015-2020- która stanowi zał. nr 15. 
 
Ad.3 

f) podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości  na czas  dłuższy niż 3 
lata poprzez zawarcie  kolejnej umowy do 3 lat- projekt uchwały druk nr 66a/15- zał. 
nr 16.   

 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – pozytywna 
 
Nie podjęto dyskusji w temacie  i Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
W wyniku głosowania  
 Rada Miejska w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy  0 głosów „przeciw” i 
2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII-69/15 w sprawie sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości  na czas  dłuższy niż 3 lata poprzez zawarcie  kolejnej 
umowy do 3 lat- która stanowi zał. nr 17.  
 
Ad.3 

g) podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów  dla uczniów- projekt druk nr 
72/15- zał. nr 18 

 
Przew. Komisji Oświaty przedstawił opinię z posiedzenia nt. złożonych wniosków  
o przyznanie stypendiów dla uczniów ZSP w Baborowie- zał. nr 19 
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Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
W wyniku głosowania 
 Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” 
oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII-70/15 w sprawie przyznania 
stypendiów dla uczniów- która stanowi zał. nr 20. 
 
Ad. 3 

h) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
od Polskich Kolei Państwowych S.A.- projekt druk nr 73/15- zał.nr 21. 

 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna. 
 
Radni nie podjęli dyskusji i Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
W wyniku głosowania 
 Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” 
oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII-71/15 w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A - która stanowi 
zał. nr 22. 
 
Ad.3 

i) podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności  nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Baborów – projekt uchwały druk nr 74/15- zał. nr 23. 

 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - opinia  
 
Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna. 
 
Radni nie podjęli dyskusji i Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
W wyniku głosowania 
 Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” 
oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr VII-72/15 w sprawie przeniesienia 
własności nieruchomości  stanowiącej własność  Gminy Baborów- która stanowi zał. nr 24. 
 
Przew. RM ogłosił 5 min. przerwę w obradach. 
 
Po przerwie Przewod.RM wznowił obrady i przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
 
 
Ad.4 
Przewodniczący RM  w informacji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
poinformował, że : 
- pełnił dyżury w UM; 
- uczestniczył w podsumowaniu Festiwalu Kultury Powiatowej w Branicach; 
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- będzie brał udział w uroczystościach w Czechach w ramach realizacji projektu „Kwitnąca 
współpraca  Baborowa i Hradca nad Morawicą” oraz w uroczystościach zakończenia roku 
szkolnego; 
- do Rady wpłynęły trzy pisma od Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania 
nadzorczego dot. uchwał w sprawie  uchwalenia planu  zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów lokalizacji  farm wiatrowych podjętych  na sesji w dniu 19 maja br. ; 
Zostały wysłane odpowiedzi przygotowane przez firmę urbanistyczną i  będziemy czekać na 
dalsze decyzje ze strony Wojewody.; 
- wpłynęło pismo mieszkańców Babic dot. przeprowadzenia konserwacji figury Św. Jana 
Nepomucena – zał.25   
- wpłynęło pismo dot. wyboru ławników- zał. nr 26. 
 
 
Ad.5. 
Działania Burmistrza w okresie międzysesyjnym zostały po części zawarte w przedłożonym 
radnym sprawozdaniu – zał. nr 27.  
Ponadto Burmistrz Gminy w uzupełnieniu poinformowała, że: 
-) uczestniczyła w podsumowaniu Festiwalu Kultury Powiatowej; 
-)odbyło się kolejne zebranie wyborcze Osiedla Południe – została wybrana Przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Południe P.Bernadeta Suchanek; 
-) odbyło się zebranie w Babicach nt. organizacji dożynek gminnych; 
-) odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi nt. przyjęcia 
nowych członków – Gminy Lubrza, Prudnik i Głogówek. Prócz tego nowym członkiem został 
OPS w Branicach. Zaproponowała, by GOK, GBP również zostały członkami  LGD. 
Członkostwo daje dodatkowe punkty  przy naborach projektów. Kierownik OPS w Baborowie 
także może się zastanowić, czy złożyć  deklarację. Odbyło się spotkanie podsumowujące 
poprzedni okres. Gmina Baborów złożyła najwięcej projektów, wniosków w poprzedniej 
kadencji i wszystkie były przyjęte pozytywnie; 
-) odbyło się spotkanie  w Baborowie w ramach projektu polsko- czeskiego, w którym 
uczestniczyli ogrodnicy, sadownicy i działkowicze;  
-) odbyło się ostatnie  spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia w PUP w dotychczasowym 
składzie. Kolejne spotkanie będzie już z udziałem nowo wybranej rady przez Starostę 
Powiatu.  Będzie zmieniona nazwa na  Powiatową Radę Rynku Pracy;  
-) wzięła udział w szkoleniu w 80% refundowanym przez PUP dla pracodawców 
 i pracowników nt. rachunkowości budżetowej, ponadto poinformowała o innych szkoleniach 
w których brała udział; 
- ) odbyły się zawody pożarnicze w Rakowie, w których brało udział 17 sekcji oraz  Bieg 
Baborowa,  
- ) odbyło się spotkanie terenie w sprawie wykonania  tranzytu ścieków z Langowa do 
Rakowa. ANR zadeklarowała środki w wysokości 40 tys zł. netto na dokumentacje 
projektową. Trwają ustalenia co do treści umowy miedzy ANR a Gminą.  
-) zakupiono aparat do krioterapii dla gabinetu rehabilitacyjnego Stacji Caritas w Baborowie: 
-) trwają prace melioracyjne w sołectwie Dzielów – został oczyszczony rów, pobocza. Była 
koparka udostępniona przez Starostwo,  Rolnicy na swój koszt wywozili ziemię. Obecnie 
trwają prace, by tę  wodę odprowadzić do rzeki Psiny. Po rozpoczęciu remontu ul. Szkolnej 
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ściągana stara podbudowa zostanie po korytowaniu wyłożona w celu utwardzenia tej  polnej 
drogi.  
-) powołała Społeczną Komisję Mieszkaniową.  
Został wykonany projekt podziału pomieszczeń po byłym przedszkolu w Sułkowie na dwa 
odrębne lokale, które można będzie przydzielić do remontu, czyli będą mogły się o niego 
ubiegać osoby, które przekraczają kryteria dochodowe umożliwiające przydział mieszkania 
komunalnego; 
Ukończony jest już projekt podziału lokalu zajmowanego przez stomatologów przy ul. 
Świerczewskiego. Po ustawieniu ścian również będą dwa mieszkania do remontu.  
Będzie lokal na ul. Raciborskiej w bloku oraz na ul. Raciborskiej 2 po lokalu P.Gawłowskiego.  
- ) został wyceniony koszt remontu kapliczki w Babicach. Są dwie wyceny rożnych  
konserwatorów - 10 tys zł  i  22 tys zł. Na razie nie ma na to środków, ale mają być środki  
w ramach różnych programów na tego typu działania.  
Zwrócił się Ks. Proboszcz z Księżego Pola, by Gmina rozważyła przejęcie kapliczki znajdującej 
się na terenie prywatnym, również radna Rydzik zwróciła się o remont kapliczki  
w Czerwonkowie. Wszystkie te wnioski Gmina ma na uwadze. 
-) został złożony wniosek przez P.Sołtys z Babic dot. ograniczenia prędkości do 40 km/h  
z prośbą o jego poparcie przez Radę. Radna D.Fitzoń również wnioskowała o ograniczenie 
prędkości w Dziećmarowie.  
 
Radny M.Bliźnicki -  stwierdził, że zamulone rowy są wynikiem zaorywania dróg i rowów 
przez rolników. 
Przy drodze wojewódzkiej Boguchwałów-Sucha Psina za rok będzie zaorane niemal do 
asfaltu.  Wszyscy to widzą, a nikt nic w tym temacie nie robi.  Potem trzeba wydawać 
publiczne środki, by rozwiązać problem a wina jest po stronie  rolników. 
 
Burmistrz Gminy – stwierdziła, że jest to prawdą, ale Gmina stara się odtwarzać jedynie  
rowy, które są własnością Gminy. Rolnicy zaorują, a potem zalewane są pola, drogi. To co 
jest odtwarzane w Dzielowie  nie jest prywatnym terenem.  
 
Radny M.Bliźnicki – stwierdził, że rolnicy mają po kilka metrów na określonej długości, 
korzystają z tego, a nie  płacą podatków za to.  
 
Radny M.Jankowski – zaproponował, by we wniosku do Starostwa dot. ustawienia znaku 
ograniczającego prędkość w Babicach  ująć  również prośbę o wymalowanie pasów przejścia 
dla pieszych  z wykonywanej drogi z parkingiem do świetlicy.  
 
Starosta Powiatu – zwrócił również uwagę na zaorane pobocza na drodze Sucha Psina-
Boguchwałów. Jest mnóstwo dróg, rowów zaoranych w Powiecie, ale jest to powszechny 
problem. Powoduje to niebezpieczeństwo i wody te spływają do miejscowości z braku 
rowów. W Gminie Głubczyce jakiś czas temu obliczono, że kilkaset hektarów znaleziono 
użytkowanych dróg i naliczono podatek za zajęcie rowów i użytkowanie.  
 
Radni w głosowaniu wyrazili swoją akceptację za wniosek P.Sołtys Babic o ograniczenie 
prędkości i ustawienie znaku.( za-9, przeciw-0, wstrzymało się -4) 
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Ad.7 
Radna G.Mordel odczytała pismo ze Starostwa Powiatowego w Głubczycach dot. 
zatwierdzenia środków na wykonanie dokumentacji technicznej i złożenia w bieżącym roku 
wniosku o dofinansowanie remontu ul. Powstańców w Baborowie  w ramach NPPDL. 
W związku z powyższym złożyła podziękowanie P.Staroście w imieniu mieszkańców za 
przekazanie petycji i pozytywne ustosunkowani się do niej.  
 
Starosta Powiatu – dodał, że są zaplanowane w budżecie środki na wykonanie projektu 
technicznego i był na miejscu z projektantami na ul. Powstańców. Na pewno w tym roku 
zostanie złożony wniosek do NPPDL i ma nadzieję, że zostanie zaakceptowany.   
 
Przew.RM – podziękował za dotychczasowe remonty wykonane przez Starostwo i zapytał  
o remont  na drodze do Dziećmarowa i  Szczytów.  
 
Starosta Powiatu – stwierdził, że ok. 1000 m zostanie wykonane masą na gorąco w tych 
miejscach, gdzie jest zaznaczone. Pozostała część została wykonana masą na zimno. Do 30 
sierpnia planuje się zakończenie prac.  
 
P.Górski L.- mieszkaniec Baborowa – odniósł się  do informacji dot. przekupstwa wyborczego 
zamieszczonej w Echu Baborowa, gdzie napisano, że w swojej gazecie NIE-GŁOS 
MIESZKAŃCÓW napisał nieprawdę, że takiego zdarzenia nie ma jak toczące się śledztwo w 
sprawie przekupstwa wyborczego. Będzie domagał się sprostowania od redaktora 
naczelnego dot. nieprawdziwych informacji. Czytelnicy ocenia, kto jest rzetelny w pisaniu 
informacji. Jest w stałym kontakcie z Prokuraturą i nie pozwoli sobie na podawanie rzeczy 
nieprawdziwych. To, że podaje  różne informacje, to ma swoje źródła. Poinformował, że do 
redakcji zgłosił się dodatkowy mieszkaniec Gminy Baborów mający dodatkowe informacje w 
sprawie toczącego się śledztwa. Na razie nie ma zgody tego mieszkańca na upublicznienie 
przedmiotowej informacji.  
 
Burmistrz Gminy – poinformowała, że notatka, która znalazła się w ostatnim Echu Baborowa 
była skonsultowana z P.Mecenas i została zgodnie z prawdą napisana. Poprosiła, by 
P.redaktor zwrócił się do Gminy z pismem, jeżeli ma wątpliwości co do prawdziwości, na 
które otrzyma odpowiedź. Natomiast ma wątpliwości w przeciwną stronę co do 
prawdziwości niemal wszystkich wypowiedzi P.Górskiego.  
 
Starosta Powiatu – poinformował, że z dniem 1 lipca powraca Sąd Rejonowy do Głubczyc . 
Stało  się to dzięki  działaniom Powiatu jak i pomocy P.Poseł Kolendy –Łabuś.  
 
Przew. RM. poinformował, że pismo z Prokuratury Rejonowej wpłynęło w dniu sesji i radni 
na sesji zostali zapoznani z jego treścią, wcześniej nie mieli takiej wiedzy.   
 
Burmistrz Gminy – zaznaczyła, że zarzuty zostały jej postawione w dniu 19 czerwca br. 
a oświadczenie składała na sesji 19 maja br. i informacja w Echu Baborowa ukazała się 
wcześniej.  
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przew. RM o godz. 19:00 zamknął obrady VII sesji RM. 
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Protokółowała: 
Insp. Maria Woźniak 

 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


