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Dzień Edukacji Narodowej w ZSP w Baborowie

„Wprzeszłość przenoszą

nas wspomnienia

w przyszłość marzenia”

Obchodzony 14 października Dzień
Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę
powstania Komisj i Edukacji Narodowej .
Została utworzona z inicjatywy króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego
i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy
14 października 1773 roku. W tym roku
dodatkowym i dla nas głównym punktem
uroczystości były obchody 70-lecia
naszej szkoły.
O godzinie 9 odprawiona została przez
o. Proboszcza Tadeusza Janowiaka
i o. Andrzeja Gierczaka Msza św. Po jej
zakończeniu wszyscy udali się do szkoły.
Na uroczystość przybyli: Burmistrz
Gminy Baborów – p. Elżbieta Kielska,
przewodniczący Rady – p. Krzysztof
Tokarz wraz z Radnymi, Dyrektor GOK –
p. Lidia Piecha, Dyrektor GBP – p. Ewa
Ratuś, Kierownik OPS – p. Urszula
Wasielak, Przewodnicząca Rady
Rodziców – p. Marta Lechoszest,
przedstawicielka DPS w Kietrzu
– s. Józefa Wydra, czynni i emeryto-
-wani pracownicy niepedagogiczni
i nauczyciele, rodzice uczniów,
absolwenci, mieszkańcy Baborowa.
Pierwszym nawiązaniem do historii było uroczyste
odsłonięcie pamiątkowego drzewa wykonanego przez
uczniów gimnazjum, pod opieką nauczyciela plastyki p.
Elżbiety Olejnik, którego liście i owoce zawierają
informacje o kadrze pedagogicznej szkół z terenu gminy
Baborów od 1945r.
Wstępem do akademii był utwór zagrany na klarnecie
przez uczennicę kl. V a – Zuzannę Durkacz. Pani Dyrektor
Alicja Szuba powitała gości i odczytała list
okolicznościowy nieobecnego komendanta Hufca ZHP
w Głubczycach – harcmistrza Ryszarda Kańtocha. W tym

dniu za swoją pracę nagrodzeni zostali nauczyciele,
pracownicy niepedagogiczni. Wręczano Nagrody
Burmistrza, Nagrody Dyrektora.
Pani Dyrektor Alicja Szuba odczytała listę nauczycieli,
którzy w dniu 13.1 0.2015r., podczas uroczystości
wojewódzkich w Opolu, na wniosek Pani Dyrektor zostali
odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę. Wśród
nagrodzonych Medal Złoty za Długoletnią Służbę
otrzymali: Andrzej Deszka, Bożena Lenartowicz, Helena
Prygoń, Adam Ratuś, Bożena Witkoś, Medal Srebrny za
Długoletnią Służbę otrzymali: Elżbieta Olejnik, Barbara
Piotrowska, Lidia Wrzos, Medal Brązowy za Długoletnią
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Służbę otrzymali: Bożena Bensz, Iwona
Nowak.
Harcerze, pod opieką druhny Ewy
Świercz, udali się na cmentarz by złożyć
kwiaty na grobach zmarłych nauczycieli.
Wręczanie nagród przeplecione było tań-
cami najmłodszych – dzieci przedszkol-
nych (opiekun p. B. Korzeniowska, p. R.
Tybinka).
Nadszedł czas wspomnień… Uczennica,
Magda Komorek (opiekun p. Marcin
Czechowicz), piosenką Maryli Rodo-
wicz, „Ale to już było” nawiązała do dal-
szej części uroczystości. Pani dr Bożena
Bensz przedstawiła historię szkolnictwa
w Baborowie. Usłyszeliśmy dwie piękne piosenki w wy-
konaniu nauczycieli emerytowanych pod dyrygenturą p.
Ireny Franków. Pani Teresa Warunek podzieliła się z ze-
branymi szkolnymi wspomnieniami z lat dzieciństwa,
a także kiedy pracowała jako nauczyciel, dyrektor. Występ
uczniów gimnazjum poprzedzony został tańcem „Walc
kwiatów” w wykonaniu uczniów kl. III b szkoły podsta-
wowej (wych. p. Ewelina Szwec). Gimnazjaliści zaprezen-
towali swój talent w scence kabaretowej „Z życia szkoły”
(opiekun p. E. Szwec, p. I. Nowak, p. B. Piotrowska). Na

Podziękowanie.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do czynnych i emerytowanych pracowników pedagogicznych i nie-

pedagogicznych ZSP w Baborowie oraz wszystkich tych osób, które swoim zaangażowaniem, życzliwością

i dobrym słowem przyczyniły się do obchodów 70 lecia szkoły podstawowej na terenie gminy Baborów.

Alicja Szuba, Dyrektor ZSP

zakończenie ponownie podziwialiśmy uczniów kl. IIIb
w „Tańcu przyjaźni”.
Dekorację przygotowała p. Sylwia Marcinków-Matulka,
nad stroną techniczną uroczystości czuwał p. Adam Ratuś.
Oprawę Mszy św. przygotowały p. B. Bensz , p. A. Szew-
czuk, p. M. Lechoszest, p. B. Piotrowska. Nad całością
czuwały p. E Szwec, p. I. Nowak, p. B. Piotrowska.

Barbara Piotrowska
Bożena Bensz
Alicja Szuba

Wiosną br. Bank Żywności w Opolu poinformował Gminę
Baborów o możliwości nieodpłatnego przekazania
żywności osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej .
Zgodnie z obecnie funkcjonującymi przepisami prawa,
Gmina nie mogła podpisać stosownej umowy w tej
sprawie, więc poprosiłam o to prezesa Ochotniczej Straży
Pożarnej w Baborowie. W lipcu br. prezes OSP
w Baborowie, p. Andrzej Baran podpisał umowę
z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach
w sprawie zasad postępowania w zakresie nieodpłatnej
dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób
najbardziej potrzebujących. Na mocy tej umowy OSP
z Baborowa będzie otrzymywała żywność z Banku
Żywności i dystrybuowała wśród mieszkańców gminy– na
podstawie list sporządzonych przez pracowników
socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej .
W dniu 5 listopada br. miała miejsce dostawa pierwszej
transzy żywności w ilości 6341 kg.na sumę 25 108,50 zł.
Żywność - przy wydatnej pomocy następujących osób:
Justyny Syndoman, Elżbiety Bilickiej , Małgorzaty

Wochnik, Anny Stańczyk, Jolanty Stańczyk, Agnieszki
Baran, Jolanty Ronczka oraz Mariusza Hnatiuka, Andrzeja
Krajczego, Łukasza Gułaja, Stanisława Kuczery, Dariusza
Kwiatkowskiego, Piotra Linczewskiego, Jerzego
Szramowskiego i Waldemara Sawickiego – posortowano
i wydano wszystkim, którzy jej potrzebowali i wcześniej
złożyli wnioski o przyznanie. Każdy z 334 podopiecznych
otrzymał prawie 19 kg. żywności, tj . : olej rzepakowy,
cukier, mielonkę wieprzową, mleko UHT, makaron, ryż,
ser topiony, kaszę jęczmienną, kawę zbożową, koncentrat
pomidorowy i sok jabłkowy.
Dziękujemy strażakom z OSP w Baborowie za
organizację przyjęcia żywności, a pracownicom OPS oraz
urzędu miejskiego - za niezwykle sprawną organizację jej
dystrybucji. Dzięki zawartej umowie strażacy z Baborowa
- do połowy kwietnia 2016 roku - otrzymają jeszcze około
25 ton żywności ( w bieżącym roku będą jeszcze dwie
dostawy); jej dystrybucja przebiegać będzie na
dotychczasowych zasadach.

Elżbieta Kielska, Władysław Janowicz

Żywność dla najbardziej potrzebujących
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11 listopada obchodziliśmy 97. rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Dzień ten jest symbolem miłości ojczyzny,
walki o wolność, wiary, a także zwycięstwa.
Składamy hołd Polakom, którzy oddali życie
za ojczyznę. Nigdy nie wrócili do swoich
matek, żon i dzieci. Walczyli na frontach
I wojny światowej i w powstaniach
narodowo-wyzwoleńczych XIX w.
10 listopada odbyła się akademia.
Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor Alicja
Szuba przedstawiając krótki rys historyczny.
Część artystyczną otworzyli uczniowie klasy
III b szkoły podstawowej (wych. p. Ewelina
Szwec) zagranym na fletach utworem p.t.
„Listopad”. Dzieje Polski z okresu zaborów
przedstawili uczniowie klasy IV a (wych. p.
Barbara Piotrowska), a przeplecione one były
pieśniami patriotycznymi w wykonaniu
uczennic kl. III b gimnazjum Magdaleny
Komorek i Magdaleny Sadło (wych. p. B.
Bensz). Zaśpiewały one pieśń
„Niepodległość”, „Pierwsza Brygada”, „Biały
krzyż”, „Szara Piechota”, „Wojenko,
wojenko”, „Rozkwitały pęki białych róż”.
Listopad jest miesiącem szczególnym,
wyjątkowym – to czas wspomnień, zadumy
nad przemijaniem. Pamiętamy o tych, którzy
tak wiele dla nas zrobili…

Warto się czasem zasłuchać
w wiatru granie,
szum gałęzi,

listopadów przemijanie.
Warto się czasem zasłuchać

w grobów ciszę,
by mowę wieków usłyszeć.

One mówią…
Barbara Piotrowska

Bożena Bensz

11 listopada – Święto Niepodległości

Czytam sobie w bibliotece to projekt promujący czytelnictwo,
skierowany do najmłodszych czytelników, którego organizatorami są
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo Egmont Polska.
Znaleźliśmy się wśród 900 wybranych instytucji, które otrzymały od
organizatorów zestawy książek, materiały edukacyjne do
przeprowadzenia warsztatów czytelniczych dla najmłodszych oraz
zestawy upominkowe dla uczestników warsztatów.
Dotychczas, we współpracy z panią Anną Rozłucką-Jankowską
z biblioteki szkolnej , przeprowadziłyśmy zajęcia dla dwóch grup
drugoklasistów.
Zabawa w maga – scenariusz wg Syropu maga Abrakadabry
Wojciecha Widłaka. Zajęcia przybliżyły dzieciom kulturę Wschodu.
Uczestnicy dowiedzieli się gdzie leży Turcja, obejrzeli zdjęcia
słynnych pałaców i meczetów, poznali nowe wyrazy (mozaika,
minaret, mag, sułtan). A także nauczyli się tworzyć czarodziejskie
zaklęcia używając do tego przygotowanej rozsypanki sylabowej . I,
przede wszystkim, wszyscy mieli możliwość przeczytania
samodzielnie fragmentu książeczki.

Przyjaciele planety Ziemia - scenariusz wg
Marta i ufoludek Wojciecha Widłaka.
Podczas tych zajęć mieliśmy okazję
sprawdzić, czy dzieci wiedzą jak należy
segregować odpady, po co się to robi i co
z takich wysegregowanych śmieci można
zrobić, kiedy ma się fantazję. Po wspólnym
przeczytaniu książeczki uczestnicy, pracując
w grupach, wykonali fantastyczne
„śmieciowe” prace. Na zakończenie
rozwiązaliśmy krzyżówkę dołączoną do
książeczki.

Warsztaty czytelnicze
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Zastęp Drużyny Zawisza Czarny
w dniach 2-3 października uczestniczył
w XXXII jesiennym rajdzie ,,Szlakiem
Granicznym’’ . Druhny i druhowie
zaopatrzeni w mapę i kartę patrolową
przy słonecznej pogodzie rozpoczęli
pieszą wędrówkę wyznaczoną trasą.
Pierwszy etap rajdu wiódł przez
Dobieszów, Kolonie Mokre i Pietrowice.
Podczas przemarszu harcerze zaliczali
kolejne punkty kontrolne, na których
zapoznali się z pracą służb mundurowych
– straży pożarnej , policj i, wojska m. in.
Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu
i 10 Opolskiej Brygady Logistycznej
w Opolu. Po dotarciu do Pietrowic
zjedliśmy obiad ze wszystkimi
uczestnikami rajdu, a podsumowaniem
dnia było ognisko harcerskie, przy
którym drużyny spotkały się na
wspólnym śpiewie.
W drugim dniu rajdu udaliśmy się do
Braciszowa; celem etapu było dotarcie do
Parku imienia biskupa Antoniego
Adamiuka- patrona harcerzy, gdzie
uczestniczyliśmy w mszy polowej .
W tym dniu dużą atrakcją dla harcerzy
była możliwość postrzelania z łuku oraz
broni strzeleckiej . Zawody przygotowali
i sprawnie przeprowadzili żołnierze z 10
Brygady Logistycznej w Opolu. Na
zakończenie rajdu odbył się uroczysty
apel z udziałem służb mundurowych,
podczas którego miłą niespodzianką było
wręczenie pucharu przez Komendanta
Hufca Głubczyce Zastępowi Drużyny
Zawisza Czarny.
Wszyscy zmęczeni po trudach wędrówki,
ale zadowoleni ze wspólnie spędzonego
czasu przy zdobywaniu kolejnych
sprawności , wróciliśmy do domu.
Do zobaczenia na szlaku kolejnego rajdu.

Czuwaj
Dh .Ewa Świercz

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy i teczki z zestawem
kolorowanek, zakładek i naklejek.

Ewa Ratuś, Anna Rozłucka-Jankowska

Rajd harcerski

5 listopada 2015r. obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Postaci
z Bajek” w oddziałach przedszkolnych przy ul. Powstańców 62. Była to
okazja do przypomnienia dzieciom ich ulubionych bajkowych bohaterów,
nie tylko telewizyjnych , ale głównie postaci z książek dla dzieci. To
właśnie bajkowi bohaterowie są nieodzownym elementem dzieciństwa.
Dzieci chętnie noszą bluzeczki z postaciami bohaterów, lubią układać
puzzle, zbierają karteczki, karty i inne rekwizyty. Poprzez bajki uczą się
właściwych zachowań, kontaktów z innymi dziećmi, szacunku dla świata
zwierząt i roślin, poszerzają ogólną wiedzę o świecie. Bajki mają też
działanie terapeutyczne- pomagają dzieciom pokonywać własne lęki
i słabości. Ten dzień obfitował w wiele atrakcji, do których zabrał nas
magiczny pociąg. Odwiedziliśmy krainy: Krasnoludków, Czerwonego
Kapturka, Kopciuszka, Krainę Lodu, Kota w butach oraz krainę bajek
zapomnianych. Dzieci rozpoznawały fragmenty bajek, łączyły ze sobą
pasujące do siebie elementy, wykonywały zadania wymagające
sprawności ruchowej i manualnej . Wszyscy tego dnia przebrani byli

w postaci z bajek, co uatrakcyjniło cały
dzień. Dziękujemy rodzicom za
przygotowanie kostiumów i przebrań.

Bożena Lenartowicz

Dzień postaci z bajek w przedszkolu
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Sport szkolny
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Baborowie masowo uczestniczą w zawodach
sportowych organizowanych w ramach Szkolnych
Igrzysk Sportowych. Uzyskiwali i nadal uzyskują
wysokie lokaty we współzawodnictwie na szczeblu
powiatu i województwa.
W rozegranych 21 maja mistrzostwach powiatu w L.A.
Nasi uczniowie wywalczyli 5 złotych medali, 5
srebrnych i 2 brązowe kwalifikując się tym samym do
Finałów Mistrzostw Województwa w Opolu w czerwcu.
Wśród medalistów są: Marta Gajos- złoto w pchnięciu
kulą, Michał Hoffmann – złoto w biegu na 1000m.
Tobiasz Detko - złoto w rzucie piłeczką palantową
i pchnięciu kulą, Krzysztof Czach – złoto w biegu na
2000m.Maciej Bieniek – srebro w rzucie oszczepem,
Tomasz Błasiak – srebro w biegu na 600m. Dominika
Grek – srebro w rzucie piłeczką palantową, Wiktoria
Dziki- srebro w skoku w dal, Patrycja Popów- brąz
w rzucie piłeczką palantową, Mateusz Chabin – srebro
w skoku w dal, sztafeta 4x100m chłopców gimnazjum –
srebro.
Na początku czerwca w Opolu odbył się Finał
Mistrzostw Województwa w LA.
Złoty medal w pchnięciu kulą w kategorii szkół
podstawowych zdobył Tobiasz Detko.
24 września 2015 roku w Baborowie odbyło się
Podsumowanie Sportowego Współzawodnictwa Szkół
i Gmin Powiatu Głubczyckiego. Nasza Szkoła
Podstawowa
zajęła 1 miejsce wśród 14 startujących podstawówek.
Gimnazjum uplasowało się na
3 miejscu pośród 6 gimnazjów w powiecie. Tobiasz
Detko zajął 2 miejsce w Plebiscycie na Najlepszego
Sportowca Powiatu Głubczyckiego.

Andrzej Deszka

Targi Senioralne
I Targi Senioralne odbyły się w Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym w Opolu. Premierowym Targom patrono-
wał Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, który zaprosił
seniorów do zapoznania się z ofertą dedykowaną im i ich
rodzinom. Gmina Baborów zarezerwowała 50 miejsc dla
zainteresowanych emerytów i rencistów, wyjazd był bez-
płatny. Dnia 23 września 2015 kilkunastu seniorów z Gmi-
ny Baborów wzięło udział w wyjeździe do Opola. Mieli
oni możliwość wzięcia udziału w wykładach, warsztatach
edukacyjnych przygotowanych przez kilkadziesiąt firm
z zakresu bezpieczeństwa, medycyny, rehabilitacj i, eduka-
cj i, rekreacji i kultury. Można było skorzystać ze strefy
urody i aktywności. Zdziwiło nas małe zainteresowanie
baborowskich seniorów ciekawą, bezpłatną wycieczką
skierowaną właśnie do nich. Mamy nadzieję, iż za rok bę-
dzie nas więcej . Dziękuję Pani Ewelinie Balicz za opiekę
nad naszymi, wspaniałymi Seniorami.

Lidia Piecha

Zapraszamy na świetlice wiejskie
Jesień to nie tylko długie wieczory i chłodne dni, to rów-
nież czas który możemy spędzić na świetlicach wiejskich
podczas wspaniałych zajęć z instruktorami Gminnego
Ośrodka Kultury.
Zapraszamy więc:
Poniedziałki: Raków 14:30 - 16:30, Sucha Psina 15:00 -
17:00, Babice 16:45 – 18:45
Wtorki: Boguchwałów 14:30 – 16:30, Czerwonków 16:45
– 18:45, Księże Pole 15:00 – 17:00
Środy: Sułków 14:30 – 16:30, Szczyty 15:00 – 17:00,
Dziećmarów 15:00 – 17:00
Czwartki: Dzielów 14:30 – 16:30, Tłustomosty 16:45 –
18:45.
Zabawy edukacyjne, mini-disco, animacje z chustą i tune-
lem Klanza, balonowe zoo, malowanie buzi, tenis stołowy,
gry zespołowe to tylko niektóre z wielu atrakcji przygoto-
wanych przez animatorów Ośrodka Kultury. Zapraszamy
serdecznie wszystkich zainteresowanych.

Lidia Piecha

Z myślą o świętach zapraszamy na:
Mikołajki Gminne - świetlica wiejska w Tłustomo-
stach
4 grudnia 2015, godz. 1 7:00
program interaktywny „Pingwiny z Śnieżnej Krainy”, pre-
zentacje dzieci, słodkie upominki, spotkanie z Mikołajem.
Kiermasz Świąteczny - Rynek Baborów
5 grudnia 2015 od godz. 9:00
ozdoby, dekoracje świąteczne, pluszowe upominki – podu-
chy, pufy, zabawki, drewniane podarunki, sianko pod obrus,
miody, wosk, pyłek pszczeli, ciasta, ciasteczka i wiele in-
nych atrakcji.

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie
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Projekt związany z rozwojem zainteresowań u dzieci
i młodzieży sztuką i teatrem realizowany od maja 2015r.
przez bibliotekę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Baborowie, Bibliotekę Miejską oraz Stowarzyszenie
Miłośników Sułkowa przynosi oczekiwane rezultaty, po-
nieważ systematycznie wzrasta liczba uczniów chcących
uczestniczyć w proponowanych imprezach kulturalnych.
Jedną z nich była dwudniowa wycieczka do Krakowa (2-3
X 2015r.). W programie, oprócz spaceru po przepięknej
stolicy Małopolski i podziwiania jej zabytków było zwie-
dzenie podziemi Rynku Głównego i przejście szlakiem
turystycznym - Śladem europejskiej tożsamości Krakowa.
Szlak prowadził podświetlonymi, przeszklonymi ścieżka-
mi, a utrzymana w odcieniach szarości aranżacja wystawy
stanowiła tło do wyeksponowania odkrytych reliktów oraz
zabytków. Zachowane nienaruszone fragmenty warstw
gruntu uzmysłowiły nam, jak w ciągu wieków zmieniała
się topografia Rynku i jak podnosił się stopniowo jego
poziom. Zobaczyliśmy m.in. pozostałości średniowiecznej
osady, fragmenty zabudowań pamiętających czasy Bole-
sława Wstydliwego i Kazimierza Wielkiego, resztki
ogromnego cmentarzyska oraz ok. 700 oryginalnych za-
bytków wydobytych podczas wykopalisk. Oprawę dla
eksponatów stanowiła inscenizacja przygotowana przy
użyciu nowoczesnych rozwiązań technicznych: hologra-
mów, skanerów, projekcji laserowych, instalacj i multime-
dialnych. Budowane przez nie poczucie uczestnictwa
w życiu średniowiecznego miasta potęgowały efekty aku-
styczne imitujące gwar handlowy, skrzypienie wagi czy

Teatr nie jest nudny!
turkot wozów. Uczniowie skorzystali także z wielu
atrakcji i zabaw edukacyjnych przygotowanych specjalnie
dla dzieci, m.in. obejrzeli spektakl o szewczyku Skubie,
łączącym elementy teatru kukiełkowego, animacji 3D oraz
instalacj i światło i dźwięk. Kolejny krakowski dzień dla
uczestników wycieczki obfitował w równie atrakcyjne
wydarzenia. Pierwszym był spektakl w Teatrze Współcze-
snym pt. Pan Twardowski. Przedstawienie z dużą dozą
humoru pokazało barwne perypetie Pana Twardowskiego,
jego znajomość i potyczki z Diabłem, Bazyliszkiem oraz
samą… Panią Twardowską! Pouczająca, zabawna opo-
wieść pełna magii, ale i prawd o życiu, została zrealizo-
wana z wykorzystaniem ciekawych efektów specjalnych
i niewątpliwie wprowadziła widownię w atmosferę tajem-
niczych legend osnuwających Kraków. Po Panu Twar-
dowskim przyszedł czas na Kuchnię aktorską czyli
warsztaty teatralne. Ciekawie poprowadzone przybliżyły
dzieciom warsztat pracy aktora, zapoznały z podstawo-
wymi terminami, którymi posługują się „ludzie teatru”.
Podczas zajęć uczniowie wzięli udział w treningu aktor-
skim, na który składały się ćwiczenia oddechowe, głoso-
we, świadomości ciała, praca z przedmiotem, przestrzenią.
A wszystko to, oparte na improwizowanej zabawie, spon-
tanicznym reagowaniu, tworzeniu „tu i teraz”. Spacer po
Rynku w promieniach jesiennego słońca zakończył dwa
intensywne dni w Krakowie. Projekt finansowany jest
przez Fundację PZU.

Anna Rozłucka - Jankowska
Ewa Ratuś
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Czas na operetkę!
Kolejna wyprawa do Gliwickiego Teatru Muzycznego, realizowana
w ramach projektu „Teatr nie jest nudny” przez Bibliotekę ZSP, Bibliotekę
Miejską w Baborowie oraz Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa, odbyła
się w piątek 23.1 0.2015r. Tym razem podniosłyśmy poprzeczkę
i zaprosiłyśmy uczniów na jedną z najsłynniejszych operetek Emmericha
Kálmána, „Księżniczkę czardasza”. Pomimo, że sztuka została napisana
w odległym dla przeciętnego gimnazjalisty 1915r. mistrzowskie
wykonanie artystów GTM sprawiło, że ze zrozumieniem treści nie było
żadnych problemów. Wszakże o tym, że „serce nie sługa” wiedzą już
nawet najmłodsi. Perypetie miłosne są głównym wątkiem libretta
napisanego przez Leo Steina i Bélę Jenbacha. Historia opowiada o losach
księcia Edwina Lippert-Weylersheima, który zamierza poślubić piękną
szansonistkę Sylvię Varescu. Niestety rodzina księcia robi wszystko, aby
do mezaliansu nie doszło.
Ognisty czardasz, przepych wiedeńskich salonów – słowem kwintesencja
najlepszych cech gatunku to fantastyczny przepis na piątkowy wieczór.
Dzięki dotacji z Fundacji PZU w ramach konkursu PZU z kulturą
(1 5000,00 zł.) uczestnicy wycieczki nie ponosili żadnych kosztów
związanych z dwudniowym wyjazdem.

Anna Rozłucka-Jankowska

Turniej Piłki Siatkowej

W piękne jesienne popołudnie
24.09.2015r. na Hali Sportowej przy ul.
Wiejskiej w Baborowie, został rozegrany
Turniej Piłki Siatkowej . Już po raz czwar-
ty zorganizowany przy współpracy trenera
MUKS Jedynki Baborów pana Jerzego
Tomczyka i pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury. W spotkaniu wzięły
udział 4 zespoły: MUKS Jedynka Babo-
rów-Seniorzy, MUKS Jedynka Baborów
-Juniorzy, Gryf Kietrz i Ambit Pawło-
wiczki. Rozgrywki otworzył Pan Jerzy
Tomczyk witając i prezentując poszcze-
gólne zespoły, następnie Pani Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Lidia Piecha
życzyła zawodnikom miłej , efektywnej
i skutecznej gry, a kibicom emocjonujące-
go i spektakularnego widowiska. Po ofi-
cjalnych przemówieniach, rozlosowano
pośród kapitanów zespołów kolejność,
rozgrywania spotkań. Mecze dostarczyły
kibicom wielu niezapomnianych wrażeń,
poczynając od budowania różnorodnych
form ataku, formowania skutecznej obro-
ny, poprzez pojedyncze nietuzinkowe ak-
cje zawodników. Pierwsze miejsce
wywalczył zespół MUKS Jedynka Babo-
rów- Seniorzy. Drugie miejsce należało do
drużyny Gryf Kietrz. Na trzecim miejscu
uplasował się Ambit Pawłowiczki. Czwar-
te zajął MUKS Jedynka Baborów- Junio-
rzy. Najlepszym Zawodnikiem Turnieju
został Krzysztof Janicki, który odznaczył
się inteligentną gra, wolą i zaciętością
walki o każdy punkt dla swojej drużyny.
Organizatorzy Turnieju zapewnili spor-
towcom ciepły posiłek regeneracyjny oraz
napoje. Dziękujemy wszystkim za przy-
bycie. Panu Jerzemu Tomczykowi za nie-
ustającą chęć i potrzebę szerzenia
aktywnego spędzania wolnego czasu
wśród mieszkańców naszej Gminy. Pa-
niom Ewelinie Balicz i Sylwi Sumik, za
pomoc w przygotowaniu i organizacji za-
wodów. Zachęcamy wszystkich do kibi-
cowania i śledzenia poczynań naszych
drużyn z MUKS Jedynki Baborów w roz-
grywkach ligowych w sezonie sportowym
2015/2016.

Joanna Kowalczyk-Klimczak
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Po raz kolejny Gmina Baborów była gospodarzem
Podsumowania Sportowego Współzawodnictwa Szkół
i Gmin Powiatu Głubczyckiego w roku szkolnym
2014/2015. Dnia 24 września 2015r. w Sali
Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
odbyła się Gala, podczas której rozdano nagrody
najlepszym szkołom i sportowcom, nagrodzono również
Gminy. W uroczystości wzięli udział Wicestarosta
Powiatu Głubczyckiego Pani Anita Juchno i Kierownik
Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Głubczycach Pan Tomasz Seń. przedstawiciele
poszczególnych gmin, szkół, trenerzy, opiekunowie jak
również wyróżnieni uczniowie.
Wyniki konkursu na najbardziej usportowioną szkołę
przedstawiają się następująco:
Szkoły Podstawowe (udział brało 14 szkół):
I miejsce – PSP Baborów 65 pkt.
II miejsce – ZSP Kietrz 52 pkt.
III miejsce – SP 1 Głubczyce 45 pkt.
Szkoły Gimnazjalne (udział brało 6 szkół):
I miejsce – Gimnazjum 1 Głubczyce 65 pkt.
II miejsce – ZS Publiczne Gimnazjum Kietrz 56 pkt.
III miejsce – Publiczne Gimnazjum Baborów 47 pkt.
Szkoły średnie (udział brały 4 szkoły):
I miejsce – Zespół Szkół Mechanicznych Głubczyce 50
pkt.
II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących Głubczyce
45 pkt.
III miejsce – Zespół Szkół Kietrz 27 pkt.
W klasyfikacji końcowej Gmin (SP + Gimnazja) I miejsce
zajęła Gmina Głubczyce zdobywając łącznie 127 pkt., II
miejsce z 88 pkt. zajęła Gmina Kietrz, III – Gmina
Baborów (78 pkt.), a IV – Gmina Branice z 52 pkt.
Wybrano najlepszych sportowców powiatu, ewaluacji
dokonano oceniając osiągnięcia uczniów-sportowców
w konkurencjach rozgrywanych w ramach Kalendarza
Szkolnych Igrzysk Sportowych na podstawie wniosków,
które wpłynęły do komisj i konkursowej . Wyniki
przedstawiają się następująco:
Szkoły Podstawowe:
I Miejsce – Kacper Mistrzak – Zespół Szkolno-
Przedszkolny Kietrz
II miejsce – Tobiasz Detko – Publiczna Szkoła
Podstawowa Baborów
III miejsce – Oliwia Siekierzyńska – Szkoła
Podstawowa nr1 Głubczyce
Szkoły Gimnazjalne:
I miejsce – Maja Śliwa – Zespół Szkół Publiczne
Gimnazjum Kietrz
II miejsce – Bartosz Gałązka – Gimnazjum nr1 Głubczyce
III miejsce – Tomasz Uryga – Zespół Szkół Gimnazjum

Współzawodnictwo Sportowe w Powiecie Głubczyckim
Bogdanowice
Szkoły średnie:
I miejsce – Kamila Ciechanowska – Zespół Szkół
Ogólnokształcących Głubczyce
II miejsce – Monika Szczerbaty – Zespół Szkół
Mechanicznych Głubczyce
III miejsce – Konrad Muzyk – Zespół Szkół Kietrz
Galę uświetniły występy dzieci i młodzieży z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie pod opieką Pani
Eweliny Szwec, Bożeny Lenartowicz i Pana Marcina
Czechowicza. Zaproszeni goście mieli okazje podzielić się
wrażeniami z przyznanych nagród i miejsc podczas
słodkiego poczęstunku. Podziękowania kieruję do
Sekretarza Gminy Baborów Pani Agnieszki Kani-Kała,
Dyrektora ZSP w Baborowie Pani Alicj i Szuba, Pana
Andrzeja Deszki oraz Pracowników Gminnego Ośrodka
Kultury za pomoc w organizacji Podsumowania
Sportowego Współzawodnictwa Szkół i Gmin Powiatu
Głubczyckiego.

Lidia Piecha
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126 rocznica urodzin Feliksa
Steuera

Dnia 7 listopada 2015r. w świetlicy wiej-
skiej w Sułkowie odbyło się spotkanie
z okazji 1 26 rocznicy urodzin Feliksa Steu-
era. Pan Tomasz Kiziak (mieszkaniec Suł-
kowa) wygłosił prelekcję i przedstawił
prezentację na temat „Kobiety w życiu Fe-
liksa Steuera”. Uczniowie gimnazjalni
z ZSP w Baborowie przygotowani przez na-
uczycielkę Bożenę Bensz zaprezentowali
wiersze i piosenki dr Feliksa Steuera
w dawnej gwarze Sułkowskiej . Wystąpił
również zespół taneczny z GOK-u, którego
opiekunem jest Pani Dominika Idasiak. Go-
ściem honorowym uroczystości był wnuk
Feliksa Steuera Pan Piotr Wieczorek, który
opowiadał ciekawostki z życia swojego
dziadka. Gośćmi obecnymi na spotkaniu by-
li również: Pani Kornelia Lach z Krzanowic,
Pani Marcelina Szymańska z Raciborza, dy-
rektor GOK w Baborowie Lidia Piecha, pre-
zes ZUK Tomasz Krupa, radna Pani Dorota
Fitzoń oraz honorowy mieszkaniec Gminy
Baborów Pani Irena Czuta-Pakosz. Panie ze
Stowarzyszenia Miłośników Sułkowa przy-
gotowały słodki poczęstunek. Sobotnie spo-
tkanie upłynęło w miłej i przyjemnej
atmosferze.

Jadwiga Kowalczykowska
Sołtys Sułkowa

- zakończono remont ul. Szkolnej ; koszt wyniósł: 455
079,69 zł, z czego dofinansowanie- 215 148,27 zł
w ramach Programu odbudowy dróg lokalnych ; firma:
A.Bąk;
- podpisano umowy na remonty mostów: w Sułkowie (34
881 ,1 8 zł) i Babicach (29 816,91 zł) ; firma: J.Chojna ;
- trwa budowa nowej oczyszczalni ścieków
w Tłustomostach wraz z remontem sieci kanalizacyjnej
i budową przepompowni, na kwotę: 603 393,1 4zł, z czego
dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych
z Opola wyniesie: 500 tyś.zł; firma PAGA-UNIBUD
z Krapkowic;
- w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej (dawne „schetynówki”)
złożyliśmy w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu dwa
wnioski o dofinansowanie: przebudowy ul.
Rzemieślników i 40-lecia oraz na remont ul.Kolejowej;
-trwa wykonywanie dokumentacji projektowej tranzytu
sanitarnego z Langowa do Rakowa;

Przetargi, zamówienia, remonty, przygotowywanie dokumentacji:
- wykonano odwodnienie świetlicy w Czerwonkowie na
kwotę 14 tyś.zł; firma S.Ciaciura;
- wykonano odwodnienie świetlicy w Babicach na kwotę
12 tyś. zł; firma S.Ciaciura;
- rozpoczęto budowę nowego, dużego zbiornika
wybieralnego przy świetlicy w Babicach wraz z remontem
instalacj i sanitarnej , na kwotę 24 tyś. zł:
- przygotowywany jest wniosek (wspólny z Hradcem nad
Moravicą) o dofinansowanie remontu starego ratusza
miejskiego w ramach programu INTERREG VA, oś IV;
- trwają prace nad Lokalnym programem rewitalizacji dla
Baborowa;
- trwają prace nad Programem gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Baborów.

Elżbieta Kielska
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Warsztaty scenariuszowe

Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej ,
przygotowane i poprowadzone
przez Zbigniewa Masternaka –
pisarza, dziennikarza, scenarzystę
i producenta filmowego –
rozpoczęły się od wprowadzenia
uczestników w podstawowe
zagadnienia związane z tworzeniem
scenariuszy filmowych:
- co to jest scenariusz, jak go
skonstruować, punkty zwrotne
w scenariuszu;
- jak konstruuje się postać głównego
bohatera i bohaterów 2 planu, co to
są sploty sytuacyjne, jak zbudować
relacje między bohaterem głównym
i postaciami drugoplanowymi;
- jak pisać dialogi i określać
bohaterów poprzez sposób
mówienia;
Tak przygotowani młodzi adepci
sztuki scenopisania otrzymali
zadanie stworzenia własnego
pomysłu na scenariusz filmu
w formie krótkiego opowiadania.
Było to spore wyzwanie,
wymagające prostej zwięzłej formy
zapisu i skoncentrowania się
wyłącznie na najważniejszych
elementach fabuły. W języku
filmowym takie streszczenie
scenariusza nazywa się synopsisem.
Temat pracy był dowolny, jedynym
ograniczeniem było miejsce akcji –
historia miała zdarzyć się
w Baborowie. Uczestnicy mogli
pracować indywidualnie bądź
w grupach i wybrali tę drugą formę.
Pomysłowość i fantazja zespołów
twórczych były doprawdy
imponujące, a powstałe szkice
stanowią świetny materiał
wyjściowy. Być może, w odległej
przyszłości, powstanie film oparty
na którejś z tych historii?

Ewa Ratuś i Anna Rozłucka-
Jankowska

Życzymy 120 lat życia!
Mieszkanka Baborowa, pani Maria Grzesik skończyła w październiku 100 lat!
Pani Marii życzymy zdrowia i kolejnych, długich lat życia - 120 lat! Synowi
i Rodzinie Pani Marii dziękujemy za troskliwą opiekę, dzięki której Pani Maria
jest w tak dobrej kondycji.
Miło mi poinformować, ze baborowianka - Pani Marianna Solecka - skończyła
już 102 rok życia!

Elżbieta Kielska
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Urząd Miejski informuje, że zakończył realizacje zadania
pn. „UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY
BABORÓW –VI NABÓR”. W wyniku realizacji
powyższego zadnia na 23 nieruchomościach z terenu
Gminy Baborów usunięto kolejne 3 435 m2 materiałów

Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

budowlanych zawierających azbest, co z kolei pozwoliło
na osiągnięcie efektu rzeczowego i ekonomicznego
w wysokości 54,95 Mg. Realizację powyższego zadania
umożliwiło Gminie Baborów uzyskanie
współfinansowania ze środków: Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

w wysokości 50%
tj . kwoty 12 514,96
zł oraz Wojewódz-
kiego Funduszu
Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki
Wodnej w Opolu
w wysokości 35%
tj . kwoty 8 760,47
zł. Pozostała war-
tość zadania w wy-
sokości 1 5% tj .
kwoty 3 754,48 zł
została pokryta ze
środków Gminy
Baborów.
Jednocześnie pra-
gniemy poinfor-
mować, że
fundusze zaplano-
wały również reali-
zację takiego
przedsięwzięcia
w 2016r., dlatego
też prosimy o śle-
dzenie strony inter-
netowej Gminy
Baborów, jak rów-
nież ogłoszeń
w Urzędzie Miej-
skim o naborze
wniosków, który
planowany jest
w pierwszym
kwartale 2016r.
Agnieszka Kania-

Kała
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Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Baborów

DODATEK SPECJALNY

Dodatek Specjalny do "Echo Baborowa"

Przewodniczący Komisj i Rewizyjnej Jarosław Ronczka:
"Informuję, że kontrola Komisj i Rewizyjnej polega na przeprowadzeniu różnorodnych czynności (. . .)
z prawem do subiektywnej oceny stwierdzonego stanu faktycznego (. . .)"

Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska:
"Komisja w swych działaniach winna być obiektywna i kierować się przepisami prawa"

Spis treści:
1 . Protokół Komisj i Rewizyjnej z dnia 11 .09.2015r. str. 1 3
2. Wyjaśnienia Burmistrza Gminy Baborów z dnia 1 3.1 0.2015r. str. 1 7
3. Oświadczenie Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej z dnia 29.1 0.2015r. str. 25
4. Odpowiedź Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej z dnia 29.1 0.2015r. str. 27
5. Pismo Prezesa ZUK do Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej z dnia 3.06.2015r. str. 29
6. Stanowisko Dyrektora ZSP w Baborowie z dnia 9.11 .2015r. do protokołu Komisj i Rewizyjnej z dnia 11 .09.2015r. str. 33
7. Informacja Prezesa ZUK dotycząca transportu publicznego z dnia 1 3.11 .2015r. str. 33
8. Zastrzeżenia Burmistrza Gminy Baborów z dnia 9.11 .2015r do protokołu Komisj i Rewizyjnej z dnia 11 .09.2015r. str. 35

Kontrola organizacji przewozów dzieci i młodzieży pod względem formalno-prawnym
i finansowym za rok 2014 przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej

w Baborowie

Na wniosek Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie, a także Burmistrza Gminy
Baborów, Dyrektora ZSP w Baborowie oraz Prezesa ZUK, Redakcja przedstawia Czytelnikom informacje
i dokumenty przekazane do publikacji. Warto podkreślić, iż całość dokumentacji zebranej w toku kontroli jest
znacznie obszerniejsza, lecz opublikowane jest tylko to, co zostało nadesłane Redakcji – opinie pozostawiam
Czytelnikom.
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Baborów, dnia 11 .09.2015 r.

PROTOKÓŁ

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej zgodnie z UPOWAŻNIENIEM Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Baborowie z dnia 2 marca 2015 r. wydanym na podstawie uchwały nr IV-31 /1 5 Rady Miejskiej w Baborowie do
przeprowadzenia kontroli organizacji przewozów dzieci i młodzieży pod względem formalno-prawnym i finansowym
za rok 2014.

Komisja Rewizyjna w składzie:
1 . Jarosław Ronczka – przewodniczący
2. Tadeusz Kuśnierz – wiceprzewodniczący
3. Grażyna Mordel- członek
4. Wiesława Wójtowicz-Bunczek – członek
5. Mariusz Kostyk- członek

obradowała w dniach: 30marca, 1 4 kwietnia, 27 kwietnia, 4 maja –protokoły z posiedzeń stanowią załączniki od 1 -4
do niniejszego Protokołu.
Posiedzenia Komisj i, które odbyły się w dniach 6 maja i 1 9 maja miały charakter roboczy i nie były protokołowane.
W celu uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli i sprecyzowania wniosków Komisja
Rewizyjna prowadziła rozmowy wyjaśniające z prezesem ZUK sp. z o.o. w Baborowie – panem Tomaszem Krupą,
dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – PaniąAlicją Szuba oraz burmistrzem Gminy Baborów – panią
Elżbietą Kielską. W tym samym celu Komisja zwracała się również z zapytaniami na piśmie do wymienionych wyżej
osób.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów i po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez osoby związane
z organizacją przewozów Komisja ustaliła, że:
1 . Dowóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie z terenu gminy Baborów w roku

2014 realizował Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o w Baborowie.
a. Szacowana długość tras wynosi 407 km, a ich szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do Polecenia

wykonania zadania własnego nr SEK.4464.2014 z dnia 02.01 .2014 r.
b. Szacowana liczba dzieci i młodzieży dowożonych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Baborowie w roku szkolnym 2013/2014 wynosiła 305 osób (zgodnie z załącznikiem nr 2 do
w/w „Polecenia”).
c. Zakres obowiązków opiekunów uczniów w trakcie realizacji dowozów dzieci z terenu gminy Baborów do

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego określa Załącznik nr 3 do w/w „Polecenia”.
2. Przewozy realizowane były na podstawie dokumentów p.n.:
• ”Polecenie wykonania zadania własnego” nr SEK.4464.1 .2014 z dnia 02.01 .2014 r.
od 02.01 .2014 r. do 14.02.2014 r. na kwotę 51 000,00 zł.
• ”Polecenie wykonania zadania własnego” nr SEK.4464.2.2014 z dnia 28.02.2014 r.
od 03.03.2014 r. do 30.06.2014 r. na kwotę 1 32 000,00 zł.
• ”Polecenie wykonania zadania własnego” nr SEK.4464.5.2014 z dnia 21 .08.2014 r.
od 01 .09.2014 r. do 30.09.2014 r. na kwotę 33 000,00 zł.
• ”Polecenie wykonania zadania własnego” nr SEK.4464.7.2014 z dnia 17.09.2014 r.
od 01 .1 0.2014 r. do 31 .1 0.2014 r. na kwotę 32 500,00 zł.
• ”Polecenie wykonania zadania własnego” nr SEK.4464.9.2014 z dnia 22.1 0.2014 r.
od 01 .11 .2014 r. do 31 .1 2.2014 r. na kwotę 65 000,00 zł.

Kopie w/w dokumentów stanowią załączniki nr 1 , 2, 3 , 4, 5 do Protokołu.
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Aby wykonać zadanie polegające na dowozie uczniów z terenu gminy Baborów niezbędne są trzy autobusy
o odpowiedniej liczbie miejsc siedzących.
W dniu 02.01 2014, czyli w dniu rozpoczęcia dowozów Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Baborowie
dysponował tylko jednym autobusem – GIMBUSEM JELCZ L 090 o nr rej . OGLA904, który jest własnością Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie. Pojazd ten został wynajęty przez właściciela – ZS-P w Baborowie Zakładowi
Usług Komunalnych sp. z o. o. w Baborowie na podstawie Umowy z dnia 31 .1 2.2013r. wraz z aneksem nr 1 z dnia
10.06.2014 r. ( zał. Nr 6 i 7 do Protokołu.)
Pozostałe dwa autobusy zostały wynajęte przez ZUK w firmie PKS Racibórz :
- jeden autobus w miesiącach styczeń – luty, 2014 r.
- drugi autobus w okresie 02.01 .2014 r. – 20.03.2014 r.
Polecenie wykonania zadania własnego z dnia 02.01 .2014 r. określało kwotę 34 000,00 zł za 1 miesiąc świadczenia
usługi przewozowej z zastrzeżeniem, że cena za wynajem przez ZUK autobusów od zewnętrznego przewoźnika nie
może być wyższa od określonej w Poleceniu…. kwoty. Prezes Zuk, powołując się na tajemnicę handlową, odmówił
udzielenia odpowiedzi na pytanie Komisj i Rewizyjnej o kwotę zapłaconą firmie PKS Racibórz za wynajem
autobusów w miesiącach styczeń, luty i marzec.
Po przeanalizowaniu wypowiedzi prezesa ZUK-u zapisanych w protokołach z posiedzeń Komisj i Rewizyjnej Komisja
wyraża wątpliwość, co do zrealizowania polecenia burmistrza w części dotyczącej wysokości opłaty za wynajem
autobusów od zewnętrznej firmy w miesiącach styczeń–marzec 2014 r.(komisja uważa, że koszt wynajmu autobusów
był wyższy niż kwota zapłacona ZUK-owi za dowozy uczniów miesiącach styczeń – marzec).

Komisja Rewizyjna poddała analizie Umowę najmu pojazdu z dnia 31 .1 2.2013 r. wraz zAneksem z dnia 10
czerwca 2014 r., które to dokumenty określają prawa i obowiązki zarówno Wynajmującego jak i Najemcy pojazdu.
1 . Z zapisów w Umowie wynika, że Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę 100,00 zł/mc za wynajem pojazdu, co
daje kwotę 1 200,00/rok. Koszt ubezpieczenia pojazdu, który ponosi właściciel pojazdu wynosi 2.223,00 zł/rok.
Generuje to dla ZS-P w Baborowie stratę w kwocie 1023,00 zł. Zdaniem Komisji jest to działanie na szkodę Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, a odpowiedzialność za ten fakt ponosi dyrektor ZS-P - pani Alicja Szuba. Z informacji
udzielonej przez prezesa ZUKWynika, że gmina Reńska Wieś pobierała w tym czasie opłatę w wys. 1 000 zł/mc za
wynajem swojego gimbusa firmie świadczącej na ich rzecz usługę dowozu uczniów. Firma ARRIVA, która
realizowała dowozy uczniów na terenie gminy Baborów w roku 2013 ponosiła opłatę w wys. 500 zł /mc wynajmu.
2. Zgodnie z § 7 Umowy z dnia 31 .1 2.2013r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.06.2014 r. „Najemca ponosi wszystkie
koszty związane z eksploatacją autobusu…”– w tym przypadku Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o.
W okresie objętym umową dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – pani Alicja Szuba umową nr 17/2014 zleciła
remont kapitalny gimbusa.
Za remont autobusu Zespół Szkolno-Przedszkolny zapłacił wykonawcy remontu (na podstawie faktury VAT
nr 75/2014) kwotę 39 360,00 zł.
Komisja Rewizyjna negatywnie ocenia działania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego polegające na
wynajęciu gimbusa za cenę niższą niż koszty jego ubezpieczenia oraz sfinansowanie ze środków publicznych
remontu pojazdu, co było niezgodne z umową najmu autobusu. Zdaniem Komisji działania dyrektora ZS-P noszą
znamiona działania na szkodę podległej mu jednostki.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała ceny biletów za przewozy uczniów na poszczególnych trasach. Zdziwienie
Komisj i wzbudził fakt, że cena biletu na trasie Baborów – Sucha Psina [139,54 zł.( 8 km)] jest wyższa od ceny biletu
na trasie Baborów – Boguchwałów [122,09 zł. (10,5 km!)] .
Analogiczna sytuacja występuje na trasie Baborów -Tłustomosty – bilet na trasie Baborów – Raków (6 km)
wyceniono na kwotę 104,65zł. Bilet ten jest droższy niż bilet na trasie Baborów – Tłustomosty (8,5 km!) którego
cenę skalkulowano na 98,84 zł.
Na podstawie informacji uzyskanej od prezesa ZUK ustalono, że kwota dotacji uzyskanej od Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jako dopłata do biletów ulgowych dla uczniów wyniosła ok. 14,70%
ceny wszystkich biletów. Przepisy art.5 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. O uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego określają, że przewoźnik może otrzymać dotację
w wysokości 49% ceny biletu. Jakkolwiek kwota dotacji nie została Komisj i Rewizyjnej ujawniona, to jej procentowa
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wysokość mierzona w pieniądzu stanowi dla ZUK-u istotną stratę.
Wyjaśnienia składane przez prezesa Zakładu Usług Komunalnych - pana Tomasza Krupę wskazują na jego brak
znajomości przepisów lub błędną ich interpretację. Przekłada się to na zaniżenie kwot dotacji wypłacanych ZUK-owi
przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Miejskiej o złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego o przeprowadzenie przez Urząd Marszałkowski w Opolu kontroli
prawidłowości wnioskowania o dotację i rozliczania otrzymanej dotacji w kontrolowanym okresie.

Komisja Rewizyjna poddała analizie tryb powierzenia wykonania zadania polegającego na dowozie dzieci i uczniów
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie.
Komisja ustaliła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami burmistrz gminy Baborów winien wykonanie tego zadania
powierzyć wykonawcy wyłonionemu w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. W ocenie Komisj i powierzenie wykonania przedmiotowego zadania w trybie „in house” nie znajduje
podstawy w obowiązujących przepisach
Uzasadnienie:
Możliwość zastosowanie trybu „in house” reguluje art. 4 pkt.1 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi,
że przepisów Ustawy nie stosuje się do zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy
publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące
warunki:
a) Zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na

rzecz tego organu władzy publicznej .
b) Organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadająca kontroli

sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej , w szczególności polegającej na
wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
c) Przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej

określonego zgodnie z art. 26 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. u. z 2013 r.
poz. 885).
Ad a). Jakkolwiek Komisja nie badała procentowego udziału zadań publicznych wykonywanych na rzecz gminy
Baborów do całości zadań wykonywanych przez ZUK, to zauważyć należy, że spektrum działalności wykonywanej
przez Spółkę jest bardzo szerokie i obejmuje wykonywanie zadań zarówno tych, które można określić jako zadania
publiczne, jak i te, które mają charakter stricte komercyjny.
Ad b). Gmina Baborów, jako organ założycielski, nie sprawuje nad ZUK kontroli odpowiadającej kontroli
sprawowanej nad własnymi jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
Z wyjaśnień złożonych przez burmistrza gminy Baborów w piśmie nr SEK.070.2.2015 wynika, że organ założycielski
– Gmina Baborów sprawuje kontrolę nad Zakładem Usług Komunalnych za pośrednictwem Rady Nadzorczej , która
udziela Zarządowi ZUK absolutorium. Kontrolę finansową Spółki przeprowadza raz w roku biegły księgowy
kontrolując finanse dot. roku poprzedniego, trudno zatem mówić o bieżącym nadzorze i kontroli właścicielskiej
prowadzonej przez Gminę analogicznie do kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami podległymi, którym Rada
Gminy ustala budżet, a burmistrz gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad jego realizacją.
Natomiast poza bieżącą kontrolą Gminy pozostają wydatki na zakupy, inwestycje, fundusz płac, polityka zatrudnienia
i jego poziom, profil i procentowy udział działalności komercyjnej wykonywanej przez Spółkę na rzecz innych
podmiotów oraz prowadzenie działalności handlowo – usługowej poza terenem gminy. Zakładem Usług
Komunalnych zarządza prezes spółki i jego decyzje dot. profilu działalności Spółki jak i sposobu realizacji zadań
Spółki pozostają poza bieżącą kontrolą Gminy.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wyraża opinię, że ten warunek nie jest spełniony, przez co zastosowanie
trybu „in house” przy zlecaniu wykonania zadania polegającego na dowozie uczniów nie znajduje uzasadnienia.
Ad c)W chwili zlecania przez burmistrza gminy wykonania zadania własnego ZUK-owi Spółka dysponowała tylko
jednym pojazdem mogącym służyć do wykonania zadania, trudno zatem uznać, że „przedmiot zamówienia należy do
zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej”.

Zgodnie z informacją uzyskaną od burmistrza Gminy koszt dowozów uczniów na terenie naszej gminy roku 2013
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Zgodnie z informacją uzyskaną od burmistrza Gminy koszt dowozów uczniów na terenie naszej gminy roku 2013
wyniósł 266 353,66 złotych. W roku 2014 za tę samą usługę Gmina zapłaciła kwotę 307 275,02 złotych. Kwoty te
wskazują na wzrost kosztów dowozu o kwotę 40 921,36 zł. w stosunku do roku 2013.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej działanie burmistrza polegające na odstąpieniu od procedury przetargowej na
rzecz zlecenia zadania z pominięciem procedury przetargowej naraziło Gminę na stratę w przedstawionej
wyżej wysokości. Burmistrz Gminy, wzorem lat ubiegłych, winien był powierzyć wykonanie zadania
polegającego na dowozie uczniów przewoźnikowi wyłonionemu w trybie przetargowym. Zastosowanie
trybu przetargowego daje możliwość wyłonienia wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejsze, w tym
finansowe(! ), warunki wykonania zamówienia.
Zauważyć należy, że procedurę analizy rynku burmistrz gminy zleciła prezesowi ZUK, który był
bezpośrednio zainteresowany realizacją zadania!

W trakcie kontroli stwierdzono, iż ZUK od marca 2014 do grudnia 2014 obciążał Gminę fakturami za bilety
miesięczne uczniów z odpłatnością 100%, pomimo przysługującej uczniom ulgi. Naraził tym Gminę
na stratę w wysokości 6.635,92 zł. Szczegółowe wyliczenie wymienionej kwoty stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego Protokołu.

Komisja negatywnie ocenia podzielenie przez burmistrza zadania na pięć części, co sugerować może
chęć uniknięcia procedury przetargowej, co również jest sprzeczne z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Miejskiej
o skierowanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniosku o wydanie opinii, co do zgodności
z przepisami zlecenia dowozów z pominięciem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Komisja wysłuchała wyjaśnień burmistrza i prezesa ZUK oraz przeanalizowała przekazane na piśmie ich
wypowiedzi i opinie na temat pozytywnego wpływu przedmiotowego zlecenia na rozwój Spółki
i tworzenie nowych miejsc pracy. Zapewne wpływ zlecenia przewozów Zakładowi Usług Komunalnych Sp
z o. o. w Baborowie ze względów ekonomicznych jest dla Spółki korzystny, to rozwój i funkcjonowanie
Spółki nie powinny odbywać się kosztem budżetu gminy.
Zadaniem Gminy jest realizacja zadań jej przypisanych, a nie wydatkowanie znacznych kwot na tworzenie,
utrzymywanie i rozwój podmiotów, które zadania gminy realizują. Jakkolwiek przepisy dopuszczają możliwość
ponoszenia przez Gminę kosztów funkcjonowania Spółki, to odbywać się to powinno za wiedzą i zgodą Rady
Miejskiej , która jest dysponentem budżetu i której obowiązkiem jest dbałość o racjonalne i oszczędne
wykorzystanie pieniędzy publicznych.

W związku z szeregiem opisanych w protokole nieprawidłowości, które zostały ujawnione w trakcie
przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Miejskiej w Baborowie o skierowanie do
Najwyższej Izby Kontroli wniosku o przeprowadzenie kompleksowej kontroli:
1. trybu zlecenia przewozów dzieci i młodzieży w gminie Baborów pod względem formalno- prawnym
i finansowym za rok 2014,
2. sposobu realizacji dowozów
3. rozliczeń przewoźnika z gminą Baborów i Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego
4. sposobu realizacji umowy dzierżawy szkolnego autobusu przez ZUK Sp z o. o.

Na tym protokół zakończono, przeczytano i przyjęto 3 głosami „za” przy dwóch wstrzymujących się oraz podpisano
Podpisy członków Komisji:

1 . Jarosław Ronczka [podpis złożono]
2. Tadeusz Kuśnierz [podpis złożono]
3. Grażyna Mordel [podpis złożono]
4. Wiesława Wojtowicz-Bunczek [podpis złożono]
5. Mariusz Kostyk [podpis złożono]
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Wykaz dokumentów załączonych do Protokołu:
1 . Załącznik nr 1 - „Polecenie wykonania zadania własnego” nr SEK.4464.1 .2014 z dnia 02.01 .2014 r.
2. Załącznik nr 2 – „Polecenie wykonania zadania własnego” nr SEK.4464.2.2014 z dnia 28.02.2014 r.
3 . Załącznik nr 3 – „Polecenie wykonania zadania własnego” nr SEK.4464.5.2014 z dnia 21 .08.2014 r.
4. Załącznik nr 4 – „Polecenie wykonania zadania własnego” nr SEK.4464.7.2014 z dnia 17.09.2014 r.
5. Załącznik nr 5 – „Polecenie wykonania zadania własnego” nr SEK.4464.9.2014 z dnia 22.1 0.2014 r.
6. Załącznik nr 6 – Umowa najmu autobusu przez ZUK Baborów od ZS-P w Baborowie z dnia 31 .1 2.2013 r.
7. Załącznik nr 7 – Aneks nr 1 z dnia 10.06.2014 do Umowy najmu autobusu zawartej w dniu 31 .1 2.2013 r.
8. Załącznik nr 8 – wyliczenie zawyżonej kwoty za bilety miesięczne uczniów, w związku z niestosowaniem

należnej ulgi uczniom przez ZUK Baborów.
9. Protokoły z czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną - szt. 2

Baborów, dnia 1 3 października 2015r.

Pan
Jarosław Ronczka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Baborowie

48-120 Baborów
ul. Dąbrowszczaków 2a

Wyjaśnienia w sprawie protokołu z kontroli datowanego na dzień 11 września 2015r.

Panie Przewodniczący
Odnosząc się do protokołu z kontroli problemowej w zakresie organizacji przewozów dzieci i młodzieży pod

względem formalno-prawnym i finansowym za rok 2014, wyjaśniam, co następuje:

I.
Na wstępie podnoszę, że szanuję uprawnienia kontrolne Rady Miejskiej w Baborowie, w tym także

prowadzonej za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej . Tym niemniej oczekuję, że kontrole te będą prowadzone
w sposób prawidłowy i to zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Oczekuję również, że kontrole te
będą za priorytet brały dobro społeczności lokalnej , a nie partykularne interesy polityczne określonej grupy obywateli.

II.
Odnosząc się do kwestii stricte formalnych przedmiotowej kontroli, a w szczególności do protokołu

datowanego na dzień 11 września 2015r., po pierwsze należy stwierdzić, iż został on sporządzony z rażącym
naruszeniem przepisów Statutu Gminy Baborów, co spowodowało, iż przedstawia on kontrolowany zakres
funkcjonowania Gminy w sposób nieobiektywny i wypaczony. Podkreślam w tym miejscu, że ów protokół nie spełnia
wymogów formalnych wynikających z przepisu § 45 ust. 8 Statutu Gminy Baborów, który stanowi, że po zakończeniu
kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół pokontrolny, zawierający również:
- wyjaśnienia przedstawiciela kontrolowanej jednostki,
- wnioski pokontrolne po uwzględnieniu lub odrzuceniu wyjaśnień,
- podpisy obecnych podczas kontroli.
W szczególności, brak ujęcia w protokole moich wyjaśnień, wyjaśnień radcy prawnego Gminy Baborów – Michała
Boryka, jak również wyjaśnień Prezesa Zarządu ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie – Tomasza Krupy,
spowodował, że ów protokół zawiera wiele nieścisłości w stanie faktycznym, jak również przedstawia pogląd prawny
bardzo daleki od rzeczywistości prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (o czym poniżej).
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III.
1 . Odnosząc się w tym miejscu merytorycznie do twierdzeń i argumentów ujętych przez Komisję Rewizyjną
w protokole datowanym na dzień 11 września 2015r., po pierwsze wskazuję, że pogląd prawny odnośnie tzw.
zamówień „in house” jest całkowicie błędny, co wynika z braku nawet rozważenia przez Komisję Rewizyjną mojego
stanowiska (popartego stanowiskiem radcy prawnego Gminy Baborów oraz stanowiskiem Prezesa Zarządu ZUK Sp.
z o.o. z siedzibą w Baborowie), jak również głęboką nieznajomością podstawowych regulacji prawnych w zakresie
ustroju samorządu terytorialnego, którą wykazali się członkowie Komisj i Rewizyjnej .
2. Podkreślam z całą mocą, że wbrew twierdzeniu Komisji Rewizyjnej , ZUK Sp. z o.o. z siedziba
w Baborowie nie jest instytucją gospodarki budżetowej. Wyjaśnienia wymaga, że instytucja gospodarki
budżetowej jest jednostką sektora finansów publicznych uregulowaną przepisami art. 23-28 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.). Zgodnie ze wskazanym zakresem
przepisów, instytucja gospodarki budżetowej jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, której
konstrukcja prawna jest częściowo zbliżona do zlikwidowanych państwowych zakładów budżetowych. Podobnie jak
zakład budżetowy instytucja gospodarki budżetowej odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty
swojej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Instytucja gospodarki budżetowej działa
wyłącznie w sektorze rządowym i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Organami założycielskimi instytucji gospodarki budżetowej są:
- minister lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy mogą utworzyć instytucję gospodarki budżetowej za
zgodą Rady Ministrów, udzieloną na swój wniosek;
- organ lub kierownik jednostki wymienionej w art. 1 39 ust. 2 (korzystających z tzw. autonomii budżetowej), który
o utworzeniu instytucji gospodarki budżetowej informuje Prezesa Rady Ministrów. Gwoli pełnej jasności są to:
Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , Trybunał Konstytucyjny,
Najwyższa Izba Kontroli, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny wraz z wojewódzkimi sądami
administracyjnymi, Krajowa Rada Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznik Praw Obywatelskich,
Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze
i Państwowa Inspekcji Pracy.

Gminie Baborów daleko jest do w/w instytucji i organów. Tym samym, do ZUK Sp. z o.o. z siedzibą
w Baborowie nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych wskazane w protokole datowanym na
dzień 11 września 2015r.

Wyjaśniam od razu, że aktualny stan prawny Rzeczypospolitej Polskiej nie reguluje w ogóle instytucji
zlecania spółkom komunalnym przez jednostki samorządu terytorialnego realizacji zadań własnych w trybie tzw.
doktryny „TECKAL” (zamówienia „in house”). W konsekwencji, praktyka odnosi się do dotychczasowego
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (aktualnie: Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).
Udzielanie zamówień tzw. „in house” – stan prawny do dnia 17 kwietnia 2016r. Istotną dogodnością dla jednostek
samorządu terytorialnego posiadających spółkę komunalną zdolną do prowadzenia gospodarki komunalnej , jest
udzielanie zamówień tzw. „in house”, a więc bez potrzeby stosowania np. reżimu wynikającego z przepisów Prawa
zamówień publicznych. Udzielanie tego rodzaju zamówień może dotyczyć np. szeroko rozumianej gospodarki wodno-
ściekowej , transportu (w tym dzieci przedszkolnych i szkolnych), utrzymania czystości i porządku oraz zieleni,
zimowego utrzymania dróg, prowadzenia żłóbków i przedszkoli. Wskazana data 17 kwietnia 2016r., jest datą, do
której zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r.
w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65), w każdym kraju
członkowskim Unii Europejskiej musi dojść do implementacji jej założeń do wewnętrznych porządków
prawnych, w tym także w zakresie sformalizowania tzw. doktryny TECKAL.
Aktualnie powszechnie przyjmuje się, że w celu wykonywania gospodarki komunalnej w zakresie zadań ujętych
w akcie założycielskim lub statucie spółki komunalnej , gminy mają możliwość zastosowania konstrukcji udzielania
zamówień tzw. „in house” potwierdzonej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej :
Europejski Trybunał Sprawiedliwości), który w licznych orzeczeniach konsekwentnie podkreśla, że poszczególne
instytucje zamawiające (np. gminy) nie są zobligowane do stosowania procedury związanej z udzieleniem
zamówienia publicznego, jeżeli udzielają zamówienia na rzecz takiego podmiotu (wykonawcy), nad którym:
1) po pierwsze, sprawują kontrolę podobną do kontroli wykonywanej wobec własnych (wewnętrznych) jednostek
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organizacyjnych (wydziałów, departamentów), oraz
2) po drugie, ten kontrolowany podmiot (wykonawca) wykonuje przeważającą (istotną) część swojej działalności dla
kontrolującej go instytucji zamawiającej , w tym też m.in. dla kontrolującej go jednostki samorządu terytorialnego
(zob. orzeczenia ETS w sprawach: C-107/98, Teckal Srl przeciwko Comune di Viano i Azienda Gas-Acqua
Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, Zb. Orz. 1 999, s. I-8121 , pkt 50; C-26/03, Stadt Halle i RPL Recyclingpark
Lochau GmbH przeciwko Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna,
Zb. Orz. 2005, s. I-1 , pkt 49; C-84/03, Komisja przeciwko Hiszpanii, Zb. Orz. 2005, s. I-1 39, pkt 38; C-458/03,
Parking Brixen GmbH przeciwko Gemeinde Brixen i Stadtwerke Brixen AG, Zb. Orz. 2005, s. I-8612, pkt 58; C-
264/03, Komisja przeciwko Francji, Zb. Orz. 2005, s. I-8831 , pkt 50; C-29/04, Komisja przeciwko Austrii, Zb. Orz.
2005, s. I-9705, pkt 34; C-340/04, Carbotermo SpA i Consorzio Alisei przeciwko Comune di Busto Arsizio i AGESP
SpA, Zb. Orz. 2006, s. I-41 37, pkt 33).
Powyższa instytucja prawna jest w literaturze dość powszechnie określana mianem tzw.: doktryny TECKAL (zob.
szeroko K. Weltzien, Avoiding the Procurement Rules by Awarding Contracts to an In-House Entity - Scope of the
Procurement Directives in the Classical Sector, Public Procurement Law Review 2005, nr 5, s. 237 i n.; H. Karsten,
In-house-Geschäfte und europäisches Vergaberecht, Berlin 2006, passim; M. Szydło, Udzielanie zamówień
publicznych przez instytucje zamawiające na rzecz jednostek zależnych w świetle orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości, Finanse Komunalne 2006, nr 5, s. 40 i n.). Ujmując sprawę prościej polega ona na tym,
że „macierzysta” gmina bynajmniej nie musi stosować przepisów Prawa zamówień publicznych, jeżeli sprawuje
kontrolę spółki komunalnej podobną do prowadzonej w ramach swoich własnych wewnętrznych jednostek
organizacyjnych (to jest w ramach swoich wewnętrznych departamentów i wydziałów) oraz jeżeli równocześnie
spółka ta wykonuje przeważającą część swojej działalności dla „macierzystej” gminy. Wówczas, zawierając z tą
spółką umowę w zakresie powierzonych spółce zadań z zakresu gospodarki komunalnej , „macierzysta” gmina może
dokonać tego w całkowicie dowolnym trybie, bez konieczności np. organizowania przetargu. Umowa ta stanowi
bowiem nie „powierzenie” wykonywania zadań, ale jedynie doprecyzowanie zasad ich wykonywania. Zadania
bowiem zostały już powierzone w akcie założycielskim lub statucie spółki.
Uściślając powyżej przedstawione przesłanki wyspecyfikowane w ramach tzw. doktryny „TECKAL”, których
spełnienie warunkuje – w świetle orzecznictwa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – prawną dopuszczalność
niestosowania Prawa zamówień publicznych, przyjmuje się, że:
- W myśl pierwszej z przesłanek instytucja zamawiająca (np. gmina) powinna sprawować nad danym
podmiotem (wykonawcą) kontrolę podobną do tej , jaką wykonuje nad swoimi własnymi wydziałami czy też
departamentami, a więc nad niewyodrębnionymi prawnie ze swojej struktury jednostkami organizacyjnymi.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreśla w swoim orzecznictwie, że o kontroli w tym rozumieniu
można mówić jedynie wtedy, gdy instytucja zamawiająca jest wyłącznym właścicielem danego wykonawcy,
posiadając w nim 100% udziałów lub akcji (o ile, rzecz jasna, dany wykonawca działa w formie spółki prawa
handlowego). Jakikolwiek natomiast udział w tym wykonawcy podmiotu prywatnego (kapitału prywatnego) wyklucza
możliwość uznania go za kontrolowanego przez instytucję zamawiającą (orzeczenia ETS w sprawach: C-26/03, pkt
49-52, C-29/04, pkt 45-49 oraz C-410/04, pkt 31 ). Co więcej , dany wykonawca powinien pozostawać wyłączną
własnością instytucji zamawiającej przez cały okres wykonywania udzielonego mu przez tę instytucję zamówienia.
Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, w której już po udzieleniu zamówienia, ale jeszcze przed zakończeniem jego
wykonywania określone udziały lub akcje należące do tego wykonawcy nabywa lub obejmuje podmiot prywatny
(orzeczenia ETS w sprawach: C-29/04, pkt 38-42 oraz C-410/04, pkt 30). W judykaturze Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej podkreśla się równocześnie, że jakkolwiek posiadanie przez instytucję zamawiającą 100% udziałów
lub akcji danego wykonawcy jest bardzo ważną okolicznością wskazującą na sprawowanie przez tę instytucję kontroli
nad tym wykonawcą (analogicznej do kontroli sprawowanej wobec własnych wydziałów lub departamentów), to
jednak nie jest to w tym względzie okoliczność ostatecznie rozstrzygająca, a więc ostatecznie przesądzająca kwestię
kontroli (orzeczenie ETS w sprawie C-340/04, pkt 37). Do uznania bowiem, że z tego rodzaju kontrolą rzeczywiście
mamy do czynienia, potrzebne jest wystąpienie dalszych jeszcze dodatkowych okoliczności, świadczących o tym, że
instytucja zamawiająca ma możliwość daleko idącego wpływania na decyzje podejmowane przez danego wykonawcę,
przy czym chodzi tutaj zarówno o wpływ na decyzje strategiczne, jak i na istotne decyzje związane z jego bieżącą
działalnością (orzeczenia ETS w sprawach: C-458/03, pkt 65 oraz C-340/04, pkt 36). Z całą natomiast pewnością
o wymaganej przez omawianą tutaj przesłankę „kontroli” nie będzie można mówić wtedy, gdy zarząd spółki będącej
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wykonawcą będzie posiadał nieograniczoną praktycznie swobodę działania oraz możliwość podejmowania wszelkich
decyzji (zarówno mieszczących się w zakresie zwykłych czynności spółki, jak też przekraczających ten zakres), bez
żadnej kontroli (autoryzacji) ze strony instytucji zamawiającej , czy też bez możliwości zablokowania tych decyzji
przez instytucję zamawiającą, cała zaś władza instytucji zamawiającej nad danym wykonawcą będzie się sprowadzała
do wykonywania jedynie tych uprawnień, które prawo spółek powszechnie przyznaje wszystkim wspólnikom
w spółkach (orzeczenia ETS w sprawach: C-458/03, pkt 67-70 oraz C-340/04, pkt 38 i 40). To z całą pewnością
będzie zbyt mało, aby można było uznać fakt spełnienia pierwszej przesłanki tzw. doktryny TECKAL.
- Druga przesłanka tzw. doktryny TECKAL wymaga, aby dany wykonawca wykonywał na rzecz i dla
kontrolującej go instytucji zamawiającej istotną (przeważającą) część swojej działalności. W tym kontekście wypada
zauważyć, że jak dotychczas przesłanka ta nie została jeszcze w żaden sposób przez Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej skonkretyzowana czy też bliżej wyjaśniona.
Można, jak się wydaje, przyjąć, że powinna ona być przede wszystkim interpretowana w znaczeniu ilościowym, co
oznacza, iż w takich przypadkach powinno się określać wysokość obrotów uzyskiwanych przez danego wykonawcę
z całej jego działalności oraz porównywać tę liczbę do wysokości obrotów uzyskiwanych z tej działalności, którą ten
wykonawca wykonuje dla kontrolującej go instytucji zamawiającej . Nie można wszakże wykluczyć i takiej
interpretacj i, że „istotna część działalności” to działalność odgrywająca istotną rolę na danym rynku, na którym
aktywna jest dana spółka lub też która jest najważniejsza (w sensie subiektywnym) dla danej spółki, co będzie
równoznaczne z zastąpieniem kryterium ilościowego przez kryterium jakościowe (opinia Adwokata Generalnego,
Christine Stix-Hackl, w sprawie C-26/03, pkt 79-95; opinia Adwokata Generalnego, Juliane Kokott, w sprawie C-
458/03, pkt 77-85).

Podsumowując w tym miejscu, ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie spełnia w/w przesłanki
zastosowania doktryny TECKAL w zakresie dowozu dzieci i uczniów do stosownych jednostek oświaty,
a pogląd prawny Komisji Rewizyjnej w tym zakresie jest całkowicie błędny.

3. Podkreślam także, że Komisja Rewizyjna poczyniła w wielu kwestiach błędne ustalenia faktyczne.
1) Posiadanie przez ZUK Sp. z o.o. zbyt małej ilości autobusów.
Komisja Rewizyjna zaznaczyła, że aby wykonać zadanie polegające na dowozie uczniów z terenu gminy
Baborów niezbędne są trzy autobusy o odpowiedniej liczbie miejsc siedzących. Zdaniem komisj i ZUK Baborów
dysponował tylko jednym autobusem, co zostało dosadnie podkreślone w protokole. Komisja również zaznaczyła, że
przedmiotowy autobus był wynajęty ZUK-owi przez właściciela tj . Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie ZUK-
owi na podstawie umowy. Wers niżej odczytujemy, że cyt. ”pozostałe dwa autobusy zostały wynajęte przez ZUK
w firmie PKS Racibórz”. Czyli Komisja Rewizyjna zaprzecza sama sobie w formułowaniu treści protokołu mijając się
jednocześnie z prawdą.
Zgodnie z powyższym Zakład Usług Komunalnych w Baborowie spełniał wymóg dysponowania trzema autobusami,
natomiast Komisja Rewizyjna manipuluje tu nie po raz pierwszy informacjami celem zbudowania negatywnego
obrazu ZUK-u Baborów.
Podsumowanie: ZUK dysponował trzema autobusami a nie jak zapisano w części pierwszej jednym.
2) Brak umowy z PKS Racibórz.
Odnosząc się do zarzutów Komisj i Rewizyjnej , Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych potwierdził zawarcie
umowy z PKS Racibórz zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, tj . poniżej wartości określonych
w art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy. W ramach zawartej umowy PKS Racibórz jako wynajmujący oddał do użytkowania
dwa autobusy.
Podsumowanie: umowa z PKS Racibórz została zawarta przed podpisaniem Polecenia wykonania zadania
własnego.
3) Stwierdzenia Komisji Rewizyjnej dotyczące najmu autobusu od Gminy Baborów.
Ten punkt najdobitniej zobrazował brak zrozumienia tematu przez Komisję Rewizyjną lub niską kompetencje
w czytaniu zapisów umowy. Nieprawdopodobnym i wysoce niewłaściwym jest mylne porównanie zakresu czynności
wynikających z remontu i eksploatacji. Komisja Rewizyjna z pełnym przekonaniem wyrażonym w protokole obarcza
winą Panią Alicję Szuba za wydatkowanie środków na remont autobusu uznając, że remont jest eksploatacją. Tu po
raz drugi Komisja Rewizyjna stara się manipulować danymi licząc na brak ich zrozumienia przez pozostałych radnych
budując tym samym negatywny wizerunek Pani Dyrektor ZSP, co bezpodstawnie wpływa na obniżenie jej rzetelności
i kompetencji zawodowych. Praktyki stosowane przez Komisję Rewizyjną należy uznać jako niedopuszczalne
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niszczące dobre imię osób trzecich.
Zaznaczyć należy, że Komisja mocno zaakcentowała wydatkowaną przez ZSP kwotę w wysokości 39.360,00 zł
i jednocześnie tu po raz trzeci „zapomina” o informacjach przekazanych przez Prezesa Zarządu ZUK Baborów, który
informował w jednym z pism o wydatkowaniu na cele eksploatacyjne kwoty ok. 1 9.000,00 zł. Z posiadanych
informacji ZUK jako jedyny przewoźnik wywiązał się z obowiązków ponoszenia kosztów eksploatacyjnych.
Również Komisj i Rewizyjnej przekazane zostały informacje na temat wydatkowania przez ZSP w 2011 r. kwoty
w wysokości 12.609,70 zł. Wówczas następowała zmiana przewoźników z sektora prywatnego, gdzie jeden z nich
wystawił faktury między innymi za wymianę opon, zakup pokrowców, wymianę filtrów czy tez akumulatorów – czy
to nie są wydatki eksploatacyjne?
Analizując wszystkie okoliczności, a nie tylko te, które wyodrębniła sobie Komisja Rewizyjna można jednoznacznie
stwierdzić, że tylko ZUK w ostatnich latach rzetelnie i zgodnie z prawem wywiązał się ze swoich obowiązków.
Ponadto należy wrócić do punktu 1 przedmiotowego zagadnienia tj . kosztów najmu. Komisja Rewizyjna dokonała
porównań kosztów wynajmu autobusów przez Gminę Baborów i Gminę Reńska Wieś. Komisja w tym przypadku
dokonała celowego zatajenia danych obrazujących pełny model współpracy, o którym była informowana. Zdaniem
Komisji Rewizyjnej umowa zawarta pomiędzy ZSP Baborów a ZUK Baborów na kwotę
100,00 zł/m-c za najem autobusu generowała stratę ZSP w kwocie 1 .023,00 zł, co wynika z ponoszonych przez ZSP
kosztów ubezpieczenia autobusu w wysokości 2.223,00 zł. Niemniej jednak finanse Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
stanowią pozycję w budżecie gminę do którego ZUK Baborów wpłaca podatek od środków transportu w tym
autobusów. Pismem z dnia 3 czerwca 2015r. Prezes Zarządu informował Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej
o tym fakcie. Zgodnie z wysokością podatku ZUK uiszcza opłatę w wysokości 3.1 00,00 zł co daje w ostatecznym
rozliczeniu dodatni wynik dla Gminy w wysokości 2.077,00 zł.
Jak widać na przedstawionych zestawieniach Komisja Rewizyjna zataiła kolejne fakty związane z rozliczaniem
transportu czyli po raz czwarty przedstawia błędny wynik kontroli.
Wartym zaznaczenia jest fakt posiadania wiedzy przez Komisję Rewizyjną o kolejnych przypadkach kiedy to ZUK
będzie przekazywał dodatkowe 3.800,00 zł podatku od środków transportowych – czyżby kolejne celowe
zniekształcenie faktów?
Bezpodstawnym jest również przywołanie informacji na temat Gminy Reńska Wieś, która w jednym z pism
kierowanym do ZUK-u przekazała informacje na temat dzierżawy autobusu za kwotę 1 .000,00 zł brutto. Komisja nie
posiada żadnej wiedzy na temat warunków takiej umowy w tym zakresu odpowiedzialności poszczególnych stron,
dlatego należy zadać pytanie: w jakim celu komisja przywołała w protokole takie dane pomijając wiele innych
istotnych w przedmiotowej sprawie, czyżby kolejne celowe wywołanie negatywnego odbioru przez pozostałych
radnych?
Cyt. „ Zdaniem Komisji działania dyrektora noszą znamiona działania na szkodę podległej mu jednostki.” – należy
zastanowić się czy Komisja Rewizyjna poprzez zatajenie wielu informacji nie dopuściła się oczernienia osoby
funkcyjnej .
4) Ceny biletów.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. działając na rynku transportu osobowego zastosował dwie strefy przy
ustalaniu wartości biletów. Pierwsza strefa to odległości do 8,00 km natomiast druga powyżej 8,00 km. Kilometraż
jest mnożony przez współczynniki różnicujące obie strefy i średnią liczbę przejazdów jednego pasażera, która została
wyznaczona na 38 (Wg GUS-u liczba przejazdów wynosi 40). W związku z tym, że odległości pomiędzy
poszczególnymi miejscowościami na terenie gminy Baborów są relatywnie krótkie w porównaniu z innymi trasami
międzymiastowymi uwidacznia się kwestia zastosowania cen w myśl zasady mówiącej , że ceny jednostkowe na
dłuższych trasach są niższe od cen jednostkowych na krótszych trasach.
Przewoźnik w tym przypadku zastosował zróżnicowanie strefowe do 8,00 km i powyżej 8,00 km w celu
niedopuszczenia do nieuzasadnionego zawyżenia cen biletów na dłuższych trasach.
O przedmiotowym zróżnicowaniu strefowym Komisja Rewizyjna również była informowana przez Prezesa Zarządu
ZUK Baborów więc po raz kolejny należy zastanowić się w jakim celu komisja dokonuje zapisu cyt. : „Zdziwienie
komisj i wzbudził fakt, że ceny biletów (…)”.
Nadmienić należy, że różni przewoźnicy stosują różne strefy w tym także ustalają strefy dla wyszczególnionych linii
komunikacyjnych.
Podsumowanie: nie można pominąć faktu, iż przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wieloletnim zawodowym
kierowcą przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej i od Niego, jako osoby posiadającej stosowną wiedzę
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należy wymagać zrozumienia a nie zdziwienia czym po raz piąty wprowadza błędny odbiór pozostałych
radnych.
5) Kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
Ten punkt należy rozpocząć od przywołania zapisów protokołu cyt. : „Na podstawie informacji uzyskanej od
prezesa ZUK ustalono, że kwota dotacji uzyskanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, jako
dopłata do biletów ulgowych dla uczniów wyniosła ok. 14,70%”.
Powyższy zapis dogłębnie zobrazował brak umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, ponieważ Prezes Zarządu
ZUK Baborów faktycznie posłużył się wartością 14,70% ale dotyczyła ona zmniejszenia wartości dopłat w okresie od
06.05.2014r. do 10.04.2015r. w związku z malejącą liczbą dzieci. Informacje te zostały również rozbudowane
w innych częściach korespondencji o dane przedstawiające malejącą ilość dzieci tj . od listopada 2012r.: 31 5 os. do
września 2015r.: 235 os.
Komisja Rewizyjna poprzez swoje niedociągnięcia i niechęć lub brak umiejętności czytania tekstu i porównywania
oraz analizowania posiadanych danych doprowadziła do podważenia wiarygodności Zakładu Usług Komunalnych
w tym osoby Prezesa Zarządu, który jak wynika z protokołu miał swoimi działaniami spowodować „istotną stratę”
ZUK-u, co jest niezgodne z prawdą i wszelkimi normami etyki zawodowej .
Warto zacytować następne sformułowanie użyte w protokole przez Komisję Rewizyjną oczerniające poprzez swoją
niekompetencję osobę trzecią, cyt. : „Wyjaśniania składane przez Prezesa Zakładu Usług Komunalnych – Pana
Tomasza Krupę wskazują na jego brak znajomości przepisów lub błędną ich interpretację. Przekłada się to na
zaniżenie kwot dotacji wypłacanych ZUK-owi przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego”.
Podsumowanie: po raz szósty Komisja Rewizyjna wprowadza w błąd radnych i opinię publiczną. Wysoce
błędne przyswajanie informacji przez Komisję Rewizyjną po raz kolejny spowodowało wzbudzenie
negatywnego odbioru osoby funkcyjnej przez podważenie jej kompetencji zawodowych, co nastąpiło na
wskutek nieudolności Komisji Rewizyjnej . Niewiarygodnym staje się fakt, że Komisja Rewizyjna pomimo
swoich błędnych interpretacji, zatajenia wielu informacji na temat modelu działania transportu osobowego
i przede wszystkim przy braku podstaw do stwierdzenia naruszeń polskiego prawodawstwa z uporem wnosi do
Rady Miejskiej o złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego o przeprowadzenie
kontroli prawidłowości wnioskowania o dotację i rozliczenia otrzymanej dotacji w kontrolowanym okresie – tu
po raz siódmy Komisja Rewizyjna poprzez swoją nierzetelność buduje negatywny obraz zarówno Gminy
Baborów jak i ZUK-u Baborów.
6) Koszt dowozu uczniów.
Komisja Rewizyjna dokonała „suchego” porównania cen świadczenia usług dowozu dzieci i młodzieży do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego za lata 2013 i 2014. W protokole z kontroli wykazano, że koszt dowozu uczniów w 2013r.
wyniósł 266.353,66 zł przy zastosowaniu procedury przetargowej , natomiast w roku 2014r.: 307.275,02 zł (bez
procedury przetargowej). Komisja wskazuje na wzrost dowozu o kwotę 40.921 ,36 zł.
Członkowie komisj i w żaden sposób nie podjęli czynności weryfikacyjnych zmierzających do wyjaśnienia wzrostu
cen, czym mogli wywołać negatywny odbiór pozostałych radnych. Zaniechaniem kontrolujących był brak
przeanalizowania poniższych argumentów.
Argument nr 1 dot. zwiększenia wartości zadania:
Malejąca ilość osób dojeżdżająca do Baborowa, co w konsekwencji prowadziło do zmniejszonej liczby sprzedanych
biletów i uzyskanych kwot dopłat (w miesiącach wrzesień - październik następują wahania w sprzedaży biletów, co
wynika ze zmian w planowaniu dowozu dzieci i młodzieży przez opiekunów prawnych):
- 2012r. miesiąc: XI 315 os.
- 2013r. miesiąc: X 283 os.
- 2014r. miesiąc: XI 235 os.
Argument nr 2 dot. zwiększenia wartości zadania:
Podatek od środków transportowych. ZUK Baborów, jako pierwszy podmiot realizujący usługi transportowe w tym
przewozy autobusowe odprowadza podatek do Gminy Baborów, co w konsekwencji powoduję zwrot części
wydatkowanych środków na zakup biletów dla dzieci i młodzieży na konto Gminy Baborów.
Argument nr 3 dot. zwiększenia wartości zadania:
Dynamika wzrostu cen za przewozy autobusowe:
2011 r. – ok. 1 70.700,00 zł – wartość ustalona w oparciu o przetarg na 4 m-ce.
kwota za 4 m-ce tj . wrzesień – grudzień 2011 r. przetarg realizowany przez ZSP Baborów + dowóz dzieci z m. Szczyty
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do szkoły na terenie gm. Pawłowiczki ok. 56.900,00 zł : 4 = 14.225,00 x 12 m-cy = 170.700,00 zł.
2012r. – ok. 262.700 zł (przetarg + dowóz dzieci z m. Szczyty do szkoły na terenie g. Pawłowiczki)
2013r. – ok. 266.400 zł (przetarg + dowóz dzieci z m. Szczyty do szkoły na terenie g. Pawłowiczki)
2014r. – ok. 307.300 zł
2015r. – brak zmian w cenniku biletów
2016r. – brak zmian w cenniku biletów – pismo ZUK-u do Gminy Baborów z 02.10.2015r. ZUK przewiduje
zmniejszenie wartości zadania o kwotę ok. 26.290,04 zł.
Wzrost cen pomiędzy rokiem 2011 i 2012: ok. 56,00%
Wzrost cen pomiędzy rokiem 2012 i 2013: ok. 1 ,50%
Wzrost cen pomiędzy rokiem 2013 i 2014: ok. 1 5,35%
Wzrost cen pomiędzy rokiem 2014 i 2015: w trakcie realizacji
Wzrost cen pomiędzy rokiem 2015 i 2016: brak zmian w cenniku biletów z jednoczesnym obniżeniem ilości
przewidzianych do zakupienia biletów miesięcznych. Szacowane zmniejszenie wartości usług transportowych
w okresie 09.2015r. – 09.2016r.: - 26.290,04 zł. (Wartość wyliczona na podstawie rozliczeń usług transportowych
realizowanych w miesiącach: maj – wrzesień 2015r.)
Na podstawie powyższych zestawień widzimy, że działania prowadzone przez Gminę Baborów i Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie nie mają charakteru jednorazowego, ale są realizowane w perspektywie
długoletniej . Zarządzający obiema instytucjami kierują się długofalowymi rozwiązaniami gospodarczymi
również w perspektywie nowych obowiązków przewidzianych do realizacji przez gminy w 2017r.
Przykładem tego jest utrzymanie cen w 2015r. na poziomie roku 2014. Ponadto od września 2015r. do czerwca
2016r. przewiduje się obniżenie kosztów o ok. 2.600,00 zł/mc tj . ok. 26.000,00 zł.
Należy również zwrócić uwagę na uruchomione dowozy dzieci z m. Szczyty do Baborowa, co skutkuje
zwiększeniem subwencji oświatowej a jednocześnie zatrzymuje wypływ naszych dzieci i młodzieży do placówek
oświatowych na teren innych gmin.
Długoterminowe utrzymywanie cen przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie, oraz szacowane
obniżenie kosztów przewozów osobowych w 2016r. wynika z dynamicznego procesu rozbudowy działalności
przedsiębiorstwa a tym samym rozłożenia kosztów stałych funkcjonowania zakładu.
Argument nr 4 dot. zwiększenia wartości zadania:
Z informacji posiadanych przez ZUK Baborów wynika, iż poprzedni przewoźnik zatrudniał niektóre osoby realizujące
zadanie na podstawie umów cywilnoprawnych z miesięcznym wynagrodzeniem dużo niższym niż obowiązujące
miesięczne wynagrodzenie minimalne, pomimo iż wykonywane obowiązki obejmowały czas pracy pełnego etatu.
Miało to na pewno znaczący wpływ na obniżenie kosztów przewozów, ale jednocześnie nosiło znamiona wyzysku
i obejścia podstawowych przepisów Kodeksu Pracy.
Ponadto zatrudnianie osób na podstawie umowy cywilno- prawnej nie rodzi żadnych skutków finansowych w zakresie
kosztów pracowniczych takich jak: odpis na ZFŚS, odzież robocza, posiłki profilaktyczne, koszty szkoleń i badań
lekarskich, itp.
Zakład Usług Komunalnych zatrudniając pracowników na podstawie umów o pracę zapewnia im wszystkie należne
przywileje i uprawnienia, jak również gwarantuje co najmniej minimalne wynagrodzenie, ale wiąże się to ze
zwiększonymi kosztami w zakresie przewozów autobusowych, które Zakład jest zobowiązany ponieść.
Jednocześnie nadmienić należy, iż zatrudnianie pracowników, którzy są mieszkańcami Gminy Baborów w sposób
pośredni przyczynia się do zwiększenia dochodów Gminy, poprzez ok. 37% wpływy do budżetu Gminy z podatku
dochodowego od osób fizycznych mieszkańców Gminy. Również zwiększone przychody Spółki, a co za tym idzie
zwiększony podatek dochodowy od osób prawnych powodują w sposób pośredni zwiększenie dochodów Gminy,
poprzez ok. 6% wpływy do budżetu Gminy z podatku dochodowego od osób prawnych z jednostek posiadających
siedzibę na terenie Gminy. Prowadzenie działalności na terenie Gminy przez jednostki posiadające swoją siedzibę
poza terenem Gminy pozbawia Gminę tych dochodów.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej dot.. powyższego zagadnienia:
Cyt.: „Zdaniem Komisji Rewizyjnej działania burmistrza (…) z pominięciem procedury przetargowej naraziło

Gminę na stratę w przedstawionej wyżej wysokości. (…). Zastosowanie trybu przetargowego daje możliwość

wyłonienia wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejsze, w tym finansowe (!), warunki wykonania

zamówienia”.

W taki oto sposób Komisja Rewizyjna po raz dziewiąty buduje negatywny obraz modelu współpracy pomiędzy
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Gminą Baborów a ZUK-iem Baborów, ukrywając ważne dane porównawcze bądź niedopełnia swoich obowiązków
zaczerpnięcia stosownych informacji pozwalających na rzetelną analizę tematu.
7) Analiza rynku.
Zapis dotyczący analizy rynku pod względem cen mieści się w jednym zdaniu cyt. : „Zauważyć należy, że procedurę
analizy rynku burmistrz gminy zleciła prezesowi ZUK, który był bezpośrednio zainteresowany realizacją zadania! ”.
Tak sformułowana treść zdania stanowi zarzut dla Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie
związany z wybiórczym przedstawieniem danych działających na jego korzyść. Nic bardziej mylnego. Prezes Zarządu
dokonał analizy rynku na podstawie informacji, uzyskanych w ramach dostępu do informacji publicznej , o czym
poinformował Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej pismem z dnia 20.04.2015r.
Poniżej zestawienie pism uzyskanych od poszczególnych gmin.
1 . Głogówek: pismo nr OSKD – 28/1 3 z dnia 16.07.2013r.
2. Pawłowiczki: pismo nr GZEAS 1431 .2.2013 z dnia 24.07.2013r.
3 . Reńska Wieś: pismo nr RB.7021 .71 .2013 z dnia 09.07.2013r.
4. Głubczyce: pismo nr – brak sygnatury z dnia 10.07.2013r.
5. Branice: pismo nr OKS.1431 .2.2013 z dnia 17.07.2013r. i 24.07.2013r.
6. Pietrowice Wlk.: pismo nr OŚ.1431 .2.2013 z dnia 15.07.2013r.
7. Kietrz: pismo nr WOW.4424.47.2013 z dnia 11 .07.2013r.
Jak widać powyżej dokonana przez Prezesa Zarządu analiza została przeprowadzona na obszarze przyległym
bezpośrednio i częściowo pośrednio do terenów Gminy Baborów w taki sposób, aby odzwierciedlić faktyczne
wartości usług transportowych.
I w taki sposób Komisja Rewizyjna po raz dziesiąty, jednym zdaniem celowo buduje negatywny
wizerunek Gminy i ZUK-u w tym oskarżając poniekąd Prezesa Zarządu o manipulowanie danymi.

8) Podział zadania na pięć części.
Zarzut o podziale zadania miałby rację bytu jedynie gdyby Gmina, jako zamawiający, dokonywała kilku zamówień
o jednakowym charakterze u jednego lub różnych podmiotów sektora prywatnego o wartości nieprzekraczającej kwot
wymienionych w art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, ale łącznej wartości tych zamówień
przekraczającej kwotę określoną wspomnianym artykułem.
Po raz jedenasty Komisja Rewizyjna wywierając bezpodstawny wpływ na pozostałych radnych
poprzez przekazanie niewłaściwych informacji, niezgodnych ze stanem faktycznym, wnioskuje do
Rady Miejskiej o skierowanie do Prezesa Zamówień Publicznych wniosku o wydanie opinii, co do
zgodności z przepisami zlecenia dowozów z pominięciem przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

IV.
Reasumując, na podstawie porównania, o którym wspomniano wcześniej a dotyczyło poniesionych kosztów
przez Gminę w Latach 2013 i 2014 Komisja Rewizyjna stwierdza, że powierzenie zadania związanego
z realizacją transportu osobowego na terenie gminy Baborów Zakładowi Usług Komunalnych w ustalonej
kwocie było błędem stwierdzając, że cyt.: „rozwój i funkcjonowanie Spółki nie powinny odbywać się kosztem
budżetu gminy”.
Komisja Rewizyjna w tym przypadku zapomniała o posiadanych informacjach takich jak:
1 . ZUK jako pierwsza firma transportowa odprowadza i będzie odprowadzał podatek od środków transportu do
budżetu gminy Baborów,
2. ZUK od 2014r. dzięki swoim działaniom i programom oszczędnościowym utrzymuje stałe ceny za przejazdy
autobusowe na terenie gminy Baborów
3. ZUK zgodnie z przedłożonym pismem do Gminy Baborów zapewnia o zachowaniu cen w 2016r.
4. ZUK od 2014r. realizuj dowóz dzieci do Baborowa z miejscowość Szczyty. Poprzedni plan transportowy
realizowany w 2013r. nie obejmował tej miejscowości.
5. ZUK zwiększa bezpieczeństwo pasażerów w autobusach poprzez montaż pełnego monitoringu wizyjnego,
6. ZUK prowadzi kompleksowe działania związane z wdrożeniem od 1 stycznia 2017r. nowych zasad funkcjonowania
publicznego transportu zbiorowego, dzięki czemu Gmina Baborów jako organizator przy udziale operatora tj . ZUK-
u Baborów będzie uprawniona do uzyskiwania dopłat do przejazdów.
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7. ZUK wprowadza linie regularne na ogólnych, zrozumiałych zasadach dostępne dla każdego mieszkańca. Ponadto to
ZUK wprowadza ulgi handlowe dogodne dla mieszkańców gminy Baborów i jedocześnie przystępuje do programu
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
Komisja Rewizyjna w żaden sposób nie spróbowała dokonać analizy wzrostu wynagrodzenia w poszczególnych
latach uznając, że wynagrodzenie z 2013r. jest stałe i będzie obowiązywało przez kolejne lata pomimo wielu
zmiennych czynników.
Stwierdzenie, że „rozwój i funkcjonowanie Spółki nie powinny odbywać się kosztem budżetu gminy” jest
nadinterpretacją komisji i po raz dwunasty wprowadza negatywny wizerunek zarówno gminy jak i jej zakładu.
Gmina dokonuje płatności za faktycznie wykonaną usługę zgodnie z przepisami prawa a Zakład ją realizuje
przestrzegając wszelkich uwarunkowań prawnych.
Komisja kończąc protokół jednoznacznie stwierdza szereg nieprawidłowości ujawnionych na etapie przeprowadzonej
kontroli bez umocowania prawnego, wnioskując do Rady Miejskiej w Baborowie o skierowanie do Najwyższej Izby
Kontroli wniosku o przeprowadzenie kompleksowej kontroli:
1 . trybu zlecenia przewozów dzieci i młodzieży w gminie Baborów pod względem formalno-prawnym i finansowym
za rok 2014r.
2. sposobu realizacji dowozów,
3. rozliczeń przewoźnika z Gminą Baborów i Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego,
4. Sposobu realizacji umowy dzierżawy szkolnego autobusu przez ZUK Sp. z o.o.
Należy zadać pytania:
1 . Dlaczego Komisja Rewizyjna dokonała zatajenia wniosku Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w przedmiotowej sprawie?
Uzasadnienie pytania: Prezes Zarząd wystąpił z pismem L.dz. WW/1105/2015 z dnia 03.06.2015r. do
Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej celem przekazania istotnych informacji związanych z kontrolą i modelem
organizacji przewozów, który zmierza do podjęcia działań związanych z nałożonym na gminy obowiązkiem
organizowania publicznego transportu zbiorowego. W tym samym piśmie wnioskowano o umieszczenie w protokole
z kontroli 1 4 uwag zobrazowujących tematykę transportową i organizacyjną Zakładu Usług Komunalnych. Komisja
Rewizyjna nie raczyła ani odpowiedzieć na pismo Prezesa Zarządu ZUK Baborów ani umieścić „niewygodne”
informacje w protokole z kontroli.
2. Dlaczego po ponad 6 miesiącach pracy Przewodniczący Komisj i Rewizyjnej wnioskuje w trakcie sesj i
o wprowadzenie punktu związanego z odczytem protokołu, bez uprzedniego poinformowania o takim zamiarze?
3. Dlaczego Komisja Rewizyjna nie potrafiła udzielić odpowiedzi na zadane przez Prezesa ZUK-u pytanie dotyczące
wskazania choćby jednego naruszenia przepisów prawa?

Elżbieta Kielska, Burmistrz Gminy Baborów
Do wiadomości:
1 . Radni Rady Miejskiej w Baborowie;
2. Zakład Usług Komunalnych w Baborowie;
3 . Mieszkańcy Gminy Baborów.

OŚWIADCZENIE
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie

W numerze 6/wrzesień 2015 Echa Baborowa – Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Baborów ukazał się
opublikowany przez Burmistrz Gminy Elżbietę Kielską artykuł pt. „Uprawiamy politykę, czy dbamy o rozwój Gminy
Baborów?”. W tekście zawarte zostały krzywdzące informacje dotyczące pracy Komisj i Rewizyjnej , jak i całej Rady
Miejskiej . Celem przeprowadzonej kontroli nie był atak na ZUK spółkę gminną w Baborowie, ani też na Zespół
Szkolno-Przedszkolny, czy też Burmistrza Baborowa. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości organizowania
dowodu dzieci, jak i sposobu wydatkowania gminnych pieniędzy podatników. W związku z powyższym, członkowie
Komisj i Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie składają do wiadomości mieszkańców Gminy Baborów następujące
oświadczenie:
W działaniach Komisj i Rewizyjnej nie było i nie ma żadnego celu politycznego, działaliśmy dla dobra gminy,
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w granicach otrzymanych kompetencji. Zgodnie § 45 pkt 1 Statutu Gminy Baborów: Komisja rewizyjna powoływana
jest przez Radę do kontroli działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych Gminy. Podczas kontroli stwierdziliśmy uchybienia ze strony Gminy polegające głównie na
niekorzystnym rozporządzaniu majątkiem Gminy, w związku z czym chcieliśmy zwrócić na nie uwagę pracownikom
Gminy, w celu ich usunięcia. Niepokojące było to, iż w roku 2013 Gmina za przewozy dzieci zapłaciła firmie
zewnętrznej 266.353,66 złotych, natomiast ZUK-owi w 2014 r. 307.275,02. A także fakt, iż w 2014 roku ZUK
obciążał gminę odpłatnością 100 % za bilety uczniów, na które przysługiwała ulga. Tak poważnych uchybień,
Komisja Rewizyjna nie mogła „zamieść pod dywan”. Niestety członkowie Komisj i Rewizyjnej zostali zignorowani
przez stronę kontrolowaną, która nie chciała przyjąć do wiadomości, że popełniła jakikolwiek błąd. Dlatego też
Komisja Rewizyjna została zmuszona do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez organy zewnętrzne.
Fakty o tym jak wyglądała kontrola są następujące: Komisja Rewizyjna wystosowała do Burmistrza Gminy Baborów
interpelację dopytując o organizacje przewozów dzieci. W dniu 30.03.2015 r. tuż po otrzymaniu odpowiedzi na
zadane pytania, na spotkaniu roboczym Komisji Rewizyjnej pojawiła się pani Burmistrz a także radca prawny oraz
Prezes ZUK-u, który nie był stroną kontrolowaną. Spotkanie odbyło się w nieprzyjemnej atmosferze, a Komisja
Rewizyjna miała poczucie, że za dużo chce wiedzieć, co nie podoba się stronie kontrolowanej – padły nawet groźby
ze strony Prezesa ZUK-u, że jeżeli Przewodniczący Komisj i Rewizyjnej przekroczy swoje kompetencje to zostanie
pozwany do sądu. W siedzibie Gminy odbyły się jeszcze dwa inne posiedzenia, na których obecni byli: Pani
Burmistrz, radcowie prawni oraz Prezes ZUK-u. Na posiedzeniach tych Komisja Rewizyjna oczekiwała wyjaśnień na
stwierdzone nieprawidłowości. Niestety konkretnych wyjaśnień nie było. Strona kontrolowana uporczywie twierdziła,
że nieprawidłowości nie ma, a ZUK-owi trzeba pomóc, gdyż dopiero startują w branży przewozowej , natomiast
Komisja Rewizyjna działa na niekorzyść ZUK-u. Członek Komisji Rewizyjnej pan Tadeusz Kuśnierz, na każdym
posiedzeniu podkreślał, że rozwój ZUK-u i wzrost zatrudnienia cieszy członków Komisji, jednakże nie może to się
odbywać kosztem pozostałych mieszkańców gminy.
Członkowie komisj i rewizyjnej oświadczają, iż nieprawdą jest, że strona kontrolowana, prezes ZUK oraz dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nie mogły się wypowiedzieć na temat wskazanych w protokole pokontrolnym
uchybień. Członkowie komisj i spotykali się kilkakrotnie w trakcie kontroli z Prezesem Spółki ZUK oraz z panią
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, oczekując ustosunkowania się do uchybień zawartych w protokole,
jednakże otrzymywali wymijające odpowiedzi. Również pisemne informacje przekazywane Komisj i nie odnosiły się
do istoty problemu, a zawierały głównie superlatywy dla działalności ZUK-u, z prośbą Prezesa ZUK o zawarcie tych
pochwał w protokole komisj i rewizyjnej . Członkowie komisj i przez cały czas przeprowadzania kontroli byli
ignorowani.
W związku z tym, że przez pół roku trwania kontroli, strona kontrolowana nie potrafiła się porozumieć z Komisją
Rewizyjną w kwestii ani jednej nieprawidłowości, komisja rewizyjna wystąpiła z wnioskiem, aby NIK rozstrzygnęła,
kto jest w błędzie. Ponadto Komisja rewizyjna negatywnie ocenia fakt, iż na wskazywane przez nią uchybienia
odpowiadał nie Burmistrz Gminy Baborów, a prezes ZUK-u. Stroną kontrolowaną nie był ZUK, lecz Gmina
i w Gminie komisja powinna była otrzymywać stosowne informacje i dokumenty. Komisja rewizyjna nie ma
zastrzeżeń do pracy ZUK-u, a nawet chwali Prezesa Spółki, że udało mu się podpisać z Gminą tak korzystną umowę
dla ZUK-u na przewóz uczniów. Jednakże umowa ta jest bardzo niekorzystna w skutkach finansowych dla samej
Gminy, co musiało zostać zauważone i wytknięte. Dlatego tez Komisja rewizyjna poprosiła instytucje zewnętrzne
o ocenę, czy inwestowanie przez Gminę w rozwój ZUK-u nie jest działaniem na szkodę pozostałych mieszkańców.
Efektem pracy Komisj i Rewizyjnej jest protokół zamieszczony poniżej .
Podpisy Członków Komisji:
1 . Jarosław Ronczka [podpis złożono]
2. Tadeusz Kuśnierz [podpis złożono]
3. Grażyna Mordel [podpis złożono]
4. Wiesława Wójtowicz Bunczek [odmowa podpisu]
5. Mariusz Kostyk [podpis złożono]

Baborów, dnia 29.1 0.2015 rok
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Baborów 29.10.2015 r.
Radny Rady Miejskiej w Baborowie
Jarosław Ronczka
Przewodniczący Komisj i Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Baborowie

Burmistrz Gminy Baborów
Pani Elżbieta Kielska

W dniu 13 października 2015 roku, Burmistrz Gminy Baborów, pani Elżbieta Kielska wystosowała do
Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie pismo, zatytułowane: „Wyjaśnienia w sprawie
protokołu z kontroli datowanego na dzień 11 września 2015 roku”.

Informuję, że kontrola Komisj i Rewizyjnej polega na przeprowadzeniu różnorodnych czynności, w celu
pozyskania różnych informacji, zgodnie z posiadanymi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem życiowym
członków komisj i z prawem do subiektywnej oceny stwierdzonego stanu faktycznego działań, jakie prowadzi
jednostka kontrolowana.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane w przedmiotowym piśmie pytania:

Pytanie pierwsze brzmi:
Dlaczego Komisja Rewizyjna dokonała zatajenia wniosku Prezesa Zarządu Zakład Usług Komunalnych Sp.

z o.o. w przedmiotowej sprawie?

ODPOWIEDŹ:
Przede wszystkim nie można mówić o zatajeniu czegokolwiek. Tak sformułowane pytanie wprowadza w błąd

mieszkańców gminy, nadto niepotrzebnie buduje atmosferę skandalu wokół przeprowadzonej kontroli. Zgodnie
z art. 1 8a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – „Rada gminy kontroluje działalność wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną”.
ZUK Baborów nie jest żadnym z tych podmiotów, lecz jest spółką prawa handlowego – niejednokrotnie Prezes ZUK
powoływał się na tajemnicę handlową uniemożliwiającą przedłożenie Komisj i Rewizyjnej stosownych informacji.
ZUK Baborów Spółka z o.o. nie była więc stroną kontrolowaną, a zatem nie było potrzeby ani konieczności
zamieszczenia wniosku jej Prezesa w protokole, który merytorycznie nie odnosił się do przedmiotu kontroli.

Przedmiotem kontroli była organizacja przewozów uczniów do Zespołu Szkolno Przedszkolnego
w Baborowie w 2014 roku.

Wnoszę do Redaktora Naczelnego Pisma Mieszkańców Miasta i Gminy Baborów ECHO BABOROWA,
o wydrukowanie w nakładzie 1000 egzemplarzy, nie później niż do dnia 1 3.11 .2015 r OŚWIADCZENIA Komisji
Rewizyjnej jak i niniejszego pisma.

Wnoszę również o zamieszczenie treści wniosków Prezesa Zarządu ZUK zawartych w piśmie L.dz.
WW/1105/2015 z dnia 03.06.2015 r., które rzekomo są „niewygodne” i celowo zatajone przez Komisję Rewizyjną
Rady Miejskiej w Baborowie, albowiem Komisja Rewizyjna nie ma niczego do ukrycia.

Pytanie drugie brzmi:
Dlaczego po ponad 6 miesiącach pracy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskuje w trakcie sesji
o wprowadzenie punktu związanego z odczytem protokołu, bez uprzedniego poinformowania o takim
zamiarze?

ODPOWIEDŹ:
Po pół roku aktywnej pracy, zadawania pytań, analizowania wyjaśnień Komisja Rewizyjna uznała, że ma

wystarczająco dużo informacji na temat kontrolowanego działania. A zatem kontrola została zakończona, protokół
spisany, należało więc odczytać protokół na sesj i, gdyż taka jest procedura przeprowadzania kontroli przez Komisję
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września 2015 r. Najbliższa zaplanowana Sesja Rady Miejskiej miała miejsce w poniedziałek 14 września 2015 r.
Technicznie nie było więc możliwym, by punkt związany z odczytaniem protokołu został umieszczony w planie Sesj i.
Niecelowe natomiast byłoby oczekiwanie z odczytaniem protokołu do kolejnej sesj i, w związku z czym zgodnie
z procedurą, został złożony stosowny wniosek w trakcie sesj i Rady Miejskiej . Wprowadzanie zmian w planie sesj i
w dniu jej rozpoczęcia jest często stosowaną praktyką.

Pytanie trzecie brzmi:
Dlaczego Komisja Rewizyjna nie potrafiła udzielić odpowiedzi na zadane przez Prezesa ZUK-u pytanie

dotyczące wskazania choćby jednego naruszenia przepisów prawa?

ODPOWIEDŹ:
Komisja Rewizyjna „potrafiła” wskazać naruszenia przepisów prawa związanych z gminną organizacją

przewozów dzieci i młodzieży, o czym świadczy treść protokołu pokontrolnego, w którym takie naruszenia się
znalazły. Natomiast jeszcze raz należy wskazać, iż ZUK Spółka z o.o. nie była stroną kontrolowaną. Tak duże
zaangażowanie Prezesa ZUK-u w przeprowadzaną kontrolę miało miejsce z powodu zachowania pani Burmistrz,
która na zadawane przez Komisję Rewizyjną pytania w interpelacj i, aż dwunastokrotnie odsyłała ją po informacje do
ZUK-u najczęściej powtarzającym się zdaniem: „szczegółowe informacje w tym zakresie posiada ZUK”.

Nadto radnym należy się krótkie wyjaśnienie w związku z treścią pisma Pani Burmistrz z 1 3.1 0.2015 r.

1 . Pani Burmistrz wyjaśnia, iż umowa na wynajem autobusu od szkoły przez ZUK nie generuje straty 1 .023,00 zł. ,
ponieważ ZUK uiszcza podatek od środków transportowych w wysokości 3.1 00,00 i tym samym pani Burmistrz
uzyskuje dodatni wynik dla Gminy w wysokości 2.077,00 zł.
Komisja Rewizyjna nie przyjmuje takiego wyjaśnienia, gdyż:
1 / Podatek od środków transportowych opłaca właściciel pojazdu. Właścicielem autobusu była szkoła, więc od
omawianego autobusu ZUK Spółka z o.o. do Gminy podatku nie wpłacała
2/ Podatek od środków transportowych Gmina przeznacza na inne cele, a nie na pokrywanie strat wynikających
z niekorzystnych umów zawieranych przez Gminę
3/ Po stronie dochodów w dziale Oświata i wychowanie nie ma pozycji – podatek od środków transportowych
Wobec powyższego wyjaśnienia pani Burmistrz całkowicie mijają się z rzeczywistością.

2. Jednym z argumentów pani Burmistrz uzasadniających zwiększenie wartości zadania jest zdanie zapisane
wytłuszczonym drukiem: Należy również zwrócić uwagę na uruchomione dowozy dzieci z m. Szczyty do
Baborowa co skutkuje zwiększeniem subwencji oświatowej a jednocześnie zatrzymuje wypływ naszych dzieci
i młodzieży do placówek oświatowych na teren innych gmin. Zdanie to bardzo zdziwiło członków Komisji
Rewizyjnej , ponieważ z m. Szczyty do Baborowa z informacji posiadanych przez Komisję dojeżdża raptem dwoje
dzieci. Jak to ma się do tego, iż Gmina w ostatecznym rozrachunku w 2015 roku poniesie koszt około 120.000,00 zł.
za pobyt dzieci przedszkolnych z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin. Należy się liczyć z tym, iż
w większości dzieci te trafią również do szkół na terenie innych gmin a za nimi trafi tam subwencja oświatowa. Na
uwagę jednego z radnych na komisj i budżetu, że 120.000,00 to duża suma, pani Burmistrz oświadczyła, że utrzymanie
przedszkola wyszłoby jeszcze drożej . Zdaniem Komisji Rewizyjnej władze gminne powinny nie tylko szukać
oszczędności, lecz także dbać o dobro mieszkańców. Gdyby na terenie naszej Gminy było jeszcze jedno przedszkole,
dzieci z tego przedszkola raczej poszłyby do baborowskiej szkoły, byłyby miejsca pracy, o które tak bardzo troszczy
się pani Burmistrz w artykule pt. „Uprawiamy politykę, czy dbamy o rozwój Gminy Baborów”, dzieci
w przedszkolach zyskałyby przysłowiową „przestrzeń życiową”, ponieważ obecnie przebywają w bardzo tłocznych
salach, na co powszechnie skarżą się rodzice przedszkolaków. Do dbałości o dobro mieszkańców potrzebne są środki
finansowe, o których racjonalne wydawanie zamierza nadal dbać Komisja Rewizyjna.

PODSUMOWANIE

Odpowiadając na pytania pani Burmistrz zawarte w piśmie pt. „Wyjaśnienia w sprawie protokołu z kontroli



datowanego na dzień 11 września 2015 r.” Komisja Rewizyjna zauważa, że reakcja pani Burmistrz na treść protokołu
pokontrolnego w postaci artykułów zamieszczanych w ECHU BABOROW i na FACEBOOKU świadczy, że pani
Burmistrz uważa się za osobę nieomylną i najlepiej odpowiadałaby jej Komisja Rewizyjna, która w protokole
pokontrolnym zamieszczałaby tylko „wygodne” pani Burmistrz informacje.

Komisja Rewizyjna równocześnie oświadcza, iż niezależnie od ewentualnej dalszej twórczości pani
Burmistrz, nie będzie więcej polemizowała ze stroną kontrolowaną, ponieważ uważa kontrolę organizacji przewozów
dzieci i młodzieży za zakończoną.

Jednocześnie licząc na profesjonalizm Prezesa ZUK-u, Komisja Rewizyjna ufa, iż wkrótce zostanie przez
ZUK Spółkę z o.o. w Baborowie zwrócona do Gminy kwota 6.635,92 zł. za niesłuszne obciążanie Gminy
odpłatnością 100 % za bilety ulgowe. Gdy wpłyną pieniądze do gminnej kasy prosimy panią Burmistrz
o poinformowanie o tym fakcie Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej oraz mieszkańców gminy Baborów, aby
poznali pozytywne aspekty pracy Komisj i.

Przewodniczący Komisj i Rewizyjnej
Jarosław Ronczka
[złożono podpis]

Do wiadomości:
1 . Przewodniczący Rady Miejskiej w Baborowie
2. Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
3. Mieszkańcy Gminy Baborów

ul.Krakowska 1 , 48-120 Baborów, tel. : (77) 403-69-66 lub 82 www.zukbaborow.pl, e-mail: zuk@baborow.pl NIP : 748-000-24-38, KRS

000010147 w Sądzie Rejonowym w Opolu, Kapitał zakładowy : 190.000 zł.

Baborów, dnia 03.06.2015r.

L.dz. WW/ 1105 /2015
Pan Jarosław Ronczka

Przewodniczący Komisj i Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Baborowie

ul. Dąbrowszczaków 2a
48 – 120 Baborów

Szanowny Panie Przewodniczący

Nawiązując do przeprowadzonych rozmów w ramach obrad Komisj i Rewizyjnej działającej przy Radzie
Miejskiej w Baborowie informuje, że Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie poza wystosowaniem
trzech pism do Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej podjął działania weryfikacyjne związane z uzyskaniem
aktualnych interpretacj i przepisów w tym ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992r. (Dz.U.Nr 54, poz. 254) tj . z dnia 30 sierpnia 2012r. (Dz.U. z 2012r.
poz. 11 38) oraz ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.Nr 95, poz. 425) tj . z dnia 19 listopada
2004r. (Dz.U.Nr 256, poz.2572).
W ramach uzyskania stosownych interpretacj i oraz po przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami Urzędu
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Z uwagi na malejącą wartość dopłat w okresie od dnia 06.05.2014r. do dnia 10.04.2015r. (terminy składania wniosków
o dopłaty), która wyniosła 14,70%, ZUK Baborów nie wyraża zgody na publikacje danych o wysokości uzyskiwanych
dopłat w jakichkolwiek dokumentach wytworzonych przez Komisje Rewizyjną, kierując się tajemnicą
przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (Dz.U.
Nr 47, poz. 211 ) tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1 503).
Zgodna na publikowanie wybiórczych danych kwotowych mogła by wpłynąć na niepożądany odbiór osób trzecich
dlatego też, ZUK postanawia jak powyżej jednakże nie wnosi uwag do przedstawiania wartości procentowych
zobrazowujących zmniejszenie wartości uzyskiwanych dopłat w związku z malejącą ilością dzieci i młodzieży. Należy
zaznaczyć, że wartości dopłat uzyskiwane przez przewoźnika nie stanowią przedmiotu kontroli.

WN I O S K I:
Wnoszę o uwzględnienie poniższych informacji w protokole z obrad Komisj i Rewizyjnej . W przypadku gdy
przedstawione dane nie zostaną ujęte w przedmiotowym protokole w części ogólnej proszę o ich zapisanie w części
dotyczącej uwag stron uczestniczących w postępowaniu komisj i.
W przypadku braku zapisu stwierdzeń zawartych w punktach 1 -14 niniejszego pisma należy uznać je jako uwagi
przedstawiciela ZUK Baborów do protokołu.

1 . ZUK jako jeden z pierwszych zakładów komunalnych na terenie Polski wdrożył działalność związaną
z przewozami osobowymi na liniach regularnych. W województwie opolskim jest jedynym zakładem z branży
komunalnej świadczącym usługi na liniach regularnych,

2. Proces rozpoczęcia funkcjonowania transportu publicznego w ramach działalności ZUK od 1 stycznia 2017r.
będzie procentował wymiernym efektem ekonomicznym i organizacyjnym kiedy zostaną wdrożone zapisy ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. (Dz.U. 2011 Nr 5, poz. 1 3). Wówczas to na barki
gminy zostanie zrzucony dodatkowy obowiązek organizatora transportu. Gmina dzięki współpracy z ZUK-iem
otrzyma gotowe rozwiązania merytoryczne i prawne bez konieczności ponoszenia kolejnych nakładów finansowych,

3. Potwierdzeniem właściwego kierunku podjętych działań przygotowawczych baborowskiego ZUK-u do
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Marszałkowskiego Województwa Opolskiego częściowego sprostowania wymagają dwa nasze pisma tj . pismo
WK/875/2015 z_dnia 30.04.2015r. oraz WK/924/2015 z_dnia 06.05.2015r.

Zgodnie z powyższym informuję, że kierując się ostrożnością finansową na etapie wdrażania działalności
transportowej oraz na podstawie posiadanych interpretacj i nasza firma stosując literalne brzmienie art. 5a ustawy
o systemie oświaty odstąpiła od pobierania dopłat w ramach sprzedaży biletów z miejscowości Sułków i Osiedle
Czerwonków do Baborowa.

Po dokonanych weryfikacjach, o których wspomniano w piśmie z dnia 6 maja 2015r. uznano możliwość
ubiegania się przewoźnika o dopłaty do biletów miesięcznych na trasie Baborów – Sułków – Baborów oraz Baborów
– Os. Czerwonków – Baborów. Tym samym przy sprzedaży biletów na miesiąc czerwiec 2015r. zostały uwzględnione
stosowne ulgi.

W nawiązaniu do podjętych ustaleń informuję ponadto, że:
1 . przewoźnik tj . Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. stosuje wobec wszystkich pasażerów ulgi ustawowe im
przysługujące a wynikające z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego oraz ulgi handlowe wprowadzane przez naszą firmę. Od miesiąca czerwca 2015r. ulgami ustawowymi
zostały również objęte dzieci i młodzież z miejscowości Sułków i Os. Czerwonków w związku z pozyskaniem
stosownych interpretacj i,
2. wnioski o dopłaty do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego zawierają wyłącznie
wartości dopłat do biletów.

Podczas spotkania roboczego, które miało miejsce w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych dnia 19.05.2015r. Prezes
Zarządu w ramach współpracy z członkami Komisj i Rewizyjnej udostępnił do wglądu pisma dotyczące rozliczania
dopłat do ulgowych biletów miesięcznych i jednorazowych, które są przedkładane w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego.



5. Transport publiczny uruchomiony na terenie Gminy Baborów umożliwia każdemu mieszkańcowi dostęp do
placówek zdrowia, oświaty, pomocy społecznej jak również urzędu oraz punktów handlowych. Ta możliwość w miarę
posiadanych instrumentów pozwala zrównoważyć dostępność dla lokalnej społeczności. W celu rozpowszechnienia
usługi transportowej ZUK stosuje szereg ulg handlowych, o których wprowadzeniu decyduje wyłącznie przewoźnik.
Ponadto ZUK stosuje ulgi ustawowe wynikające z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992r. (Dz.U. Nr 54, poz. 254) tj . z dnia 30 sierpnia 2012r.
(Dz.U. z 2012r. poz. 11 38),

6. W ramach wsparcia polityki prorodzinnej Zakład Usług Komunalnych w Baborowie przystąpił jako jeden
z pierwszych 35 przedsiębiorców a jedyny z branży komunalnej do programu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
W ramach tego projektu ZUK stosuje ulgi 45% wartości biletów jednorazowych i miesięcznych,

7. ZUK rozpoczął wdrażanie usług transportowych w 2013r. Umowa z Zarządem Województwa Opolskiego
w zakresie dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych została zawarta 24 lutego 2014r., a działalność na liniach
regularnych realizowana przez ZUK rozpoczęta została od 1 marca 2014r.
Pomimo malejącej liczby dzieci i młodzieży korzystających z transportu na podstawie nabywanych biletów
miesięcznych tj . od XI.2012: 31 5 os. do IX.2015r. 235 os. ZUK wystosował do Gminy dnia 02.1 0.2014r. zapewnienie
o utrzymaniu obowiązujących cen biletów miesięcznych i jednorazowych na rok 2015 na co ma wpływ polityka
inwestycyjna ZUK-u, między innymi ograniczenie kosztów zakupu paliw dzięki zakończonej inwestycji związanej
z zakupem zbiornika na paliwa ciekłe,

8. Inwestycje ZUK-u to również działania programowe związane z optymalizacja kosztów między innymi
transportu publicznego w długoletniej perspektywie,

9. ZUK jako pierwszy podmiot realizujący transport osobowy dokonał wsparcia utrzymania stanu technicznego
autobusu stanowiącego własność Gminy Baborów poprzez poniesienie wydatków związanych z naprawami bieżącymi
o zwiększonym nakładzie. Poniesione wydatki na autobus wyniosły ok. 1 9.000,00 zł.
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wsparcia gmin w zakresie wdrażania nowego systemu organizacji publicznego transportu publicznego jest również
stanowisko Ponadregionalnego Zespołu do spraw Publicznego Transportu Zbiorowego z dnia 27 lutego 2015r.
działającego przy Centrum Wsparcia Dialogu Regionalnego w Warszawie. Jeden z zapisów przedmiotowego zespołu
brzmi cyt. : „Zapewnienie mieszkańcom dojazdu do szkoły, pracy, zakładu opieki zdrowotnej (szpitala) itd. powinno
być jednym z priorytetów samorządu terytorialnego. Można spodziewać się zwiększenia wykluczenia społecznego,
marginalizacji obszarów, na których takie podstawowe usługi nie zostaną zapewnione”. Konkluzją omawianego
stanowiska przedstawionego przez przywołany powyżej Zespół jest „apel do samorządów szczebla gminnego,
powiatowego oraz wojewódzkiego o podjęcie niezwłocznych działań w celu optymalnego zaplanowania transportu
publicznego” czyli czynności organizacyjnych i faktycznych, do których ZUK wespół z Gminą Baborów przystąpił
już w 2013r.

4. Wg stanu na dzień 28.05.2015r. wielkość podatku od środków transportu przekazywanego przez ZUK do
budżetu Gminy wynosi 1 .200,00 zł ( autobus do 29 miejsc siedzących) + 1 .900,00 zł (autobus powyżej 30 miejsc
siedzących), łącznie: 3 .1 00,00 zł. Ponadto z początkiem 2017r. kończy się okres leasingu jednego z autobusów
powyżej 30 miejsc, co spowoduje odprowadzenie kolejnej kwoty podatku w wysokości 1 .900,00 zł do budżetu Gminy.
Jednocześnie nadmieniam, że ZUK podjął czynności związane z przejęciem autobusu stanowiącego własność Gminy
Baborów, jednakże z przyczyn reorganizacyjnych złożenie wniosku o wniesienie aportem omawianego autobusu do
ZUK-u nastąpi na koniec 2015r. Takie przekazanie spowoduje wpływ kolejnej kwoty podatku do budżetu
w wysokości 1 .900,00 zł.
Zaznaczenia wymaga fakt związany ze złożeniem przez ZUK ofert podjęcia rozmów w zakresie przejęcia
obowiązków operatora publicznego transportu zbiorowego z dwiema gminami na terenie województwa opolskiego.
W chwili obecnej trwają prace weryfikacyjne oraz czynności związane z doborem autokarów. Takie kroki
w przypadku osiągnięcia sukcesu wdrożeniowego spowodują zwiększenie kwoty przekazywanego podatku do Gminy
Baborów,
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10. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. to także bezpieczeństwo pasażerów co jest poparte zastosowaniem
pełnego monitoringu wizyjnego w posiadanych autokarach. Również posiadane autobusy w okresie wykonywania
działalności transportowej były poddawane kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. W okresie rozpoczętego
procesu prac Komisj i Rewizyjnej autokary ZUK-u były ponownie kontrolowane przez ITD pod kątem: identyfikacji
pojazdu, widoczności urządzeń oświetlenia i wyposażenia elektrycznego, osi, kół opon i zawieszenia oraz
uciążliwości, w tym emisj i spalin oraz wycieków paliwa lub oleju. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości,

11 . Rozszerzenie działalności ZUK-u pozwoliło zminimalizować koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa co ma
bezpośredni wpływ na ustabilizowanie cen za pobieraną wodę i odprowadzane ścieki,

1 2. Kwestia zatrudnienia jest niezmiernie ważnym czynnikiem występującym na terenie Gminy Baborów, która
ma charakter typowo rolniczy. Możliwość uzyskania miejsc pracy poza branżą ogrodniczo – rolniczą jest istotnym
punktem zrównoważenia społecznego. ZUK preferuje dążenie do zapewnienia stabilnych miejsc pracy. Zaznaczenia
wymaga fakt, iż od 2011 r. tj . rozpoczęcia procesu restrukturyzacji ZUK-u do 2014r. nastąpił wzrost zatrudnienia
o 11% natomiast w etatach o 14% - wartości dotyczą umów o pracę na czas określony, które w większości przeszły
w umowy na czas nieokreślony. Pracę w ZUK-u znajdują również osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności,

1 3 . ZUK nie aprobuje umów zlecenie tzw. umów śmieciowych jako umów podstawowych. Właściwe
zabezpieczenie pozycji społecznej zwiększa efektywność pracowników a zarazem stanowi o jego odpowiednim
zaangażowaniu w jego obowiązki a przede wszystkim jest zgodne z kodeksem pracy,

14. Wartym zaznaczenia jest fakt, że dzięki rosnącemu zakresowi świadczonych usług, ZUK uzyskuje coraz
większą stabilność finansową co stanowi odpowiedni czynnik zabezpieczający Gminę Baborów w realizacji jej zadań
ustawowych. Tym samym Gmina Baborów staje się jednostką niezależną od podmiotów zewnętrznych, które mogłyby
z czasem narzucić monopolistyczne stanowisko w zakresie świadczonych usług w danych gałęziach komunalnych
w tym transportowych.

Do wiadomości:
1 . Gmina Baborów
ul. Dąbrowszczaków 2a
48 – 120 Baborów
2. A/a

W załączeniu:
1 . Protokoły kontroli drogowej -3 egz. stanowiące potwierdzenie zapisów zawartych w pkt.1 0,
2. Pismo Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego z dnia 12 maja 2015r. /kopia/,
3 . Wnioski ZUK-u do protokołu z obrad Komisj i Rewizyjnej działającej przy Radzie Miejskiej
w Baborowie – zapisane na nośniku CD.



Baborów, dnia 9 listopada 2015r.

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Baborowie

48-120 Baborów
ul. Dąbrowszczaków 2a

Stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baborowie wobec zapisów
protokołu i oświadczenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie.

W związku z zapisami dotyczącymi ZSP w Baborowie i mojej osoby jako dyrektora tej jednostki, zawartymi
w oświadczeniu Komisj i Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie wnoszę o wyraźne sprostowanie tychże zapisów
ponieważ kontakt- mój i głównej księgowej ZSP- z 3 osobowym zespołem kontrolującym Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Baborowie był tylko jeden, w budynku szkolnym ZSP. Zespół ten miał dostęp do wszelkiej dokumentacji
dotyczącej przewozu uczniów, jak również zostały przekazane wszelkie kserokopie dokumentów, o jakie zwrócił się
zespół kontrolujący.
W trakcie spotkania główna księgowa ZSP poprosiła o protokół z przeprowadzanej kontroli, ale nie otrzymała żadnej
odpowiedzi.
Innych spotkań dotyczących kontroli, przekazania protokołu pokontrolnego, zapoznawania się z wnioskami czy
chociażby ich ustnego omawiania przez stronę kontrolującą nie było - do dnia 14.09.2015r., kiedy to podczas sesj i RM
odczytano w/w protokół.
Z odczytanych zapisów wynika, że komisja rewizyjna stwierdza niegospodarność uzasadniając ją zawarciem umowy
najmu autobusu za stawkę 100 zł miesięcznie, podczas, gdy ubezpieczenie roczne wynosiło 2223,00 zł, nie biorąc
w ogóle pod uwagę, że obie jednostki podległe są jednej gminie, a ZSP nie ponosił już żadnych innych opłat. Remonty
autobusu, do których zobowiązany jest właściciel pojazdu odbywały się również we wcześniejszych latach, o czym
zespół kontrolujący był poinformowany.
Zważywszy na specyfikę jednostki, która kieruję wysuwanie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Baborowie
nieprawdziwych, „subiektywnych” zarzutów działa na niekorzyść placówki, której one dotyczą i mojej osoby.

Z poważaniem
Alicja Szuba

Do wiadomości :
1 .Rada Miejska w Baborowie,
2.Mieszkańcy Gminy Baborów
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Informacja Prezesa Zarządu ZUK Baborów dot. transportu publicznego.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Baborów,
przez ostatnie miesiące, w ZUK-u, trwała procedura kontrolna Komisj i Rewizyjnej pod przewodnictwem Radnego p.
Jarosława Ronczki. Funkcja radnego jest funkcją publiczną, a ponadto w naszym przypadku Radni powinni dążyć do
rozwoju Gminy Baborów opierając się na przepisach prawa, a nie chęci zajadliwego działania politycznego. Kierując
się dobrem Spółki oraz Gminy chciałbym zacytować Państwu niektóre zarzuty kierowane pod adresem zakładu.
Przechodząc do merytorycznych aspektów działalności związanej z przewozami autobusowymi informuję, że trudne
prace związane z rozszerzeniem działalności ZUK-u zostały rozpoczęte przez Spółkę w 2013r., a ich zwieńczeniem
ma być rok 2017r., kiedy to gminy przejmą obowiązek organizowania przewozów publicznych.



Przykłady braku rzetelnego przedstawiania danych przez Radnych można by było mnożyć, ale przywołam jedynie trzy
najświeższe - zawarte w oświadczeniu Komisj i Rewizyjnej z dnia 29.1 0.2015r.:

Przykład I. cyt. : „ Podczas kontroli stwierdziliśmy uchybienia ze strony Gminy polegające głównie na niekorzystnym

rozporządzaniu majątkiem Gminy, w związku z czym chcieliśmy zwrócić na nie uwagę pracownikom Gminy w celu ich

usunięcia. Niepokojące było to, iż w roku 2013 Gmina za przewozy dzieci zapłaciła firmie zewnętrznej 266. 353,66

złotych, natomiast ZUK-owi w 2014r. 307. 275,02. A także fakt, iż w 2014 roku ZUK obciążał Gminę odpłatnością

100% za bilety uczniów, na które przysługiwała ulga. Tak poważnych uchybień Komisja Rewizyjna nie mogła

„ zamieść pod dywan”.

Szkoda, że Pan Jarosław Ronczka wraz ze swoją komisją nie poinformował mieszkańców, iż ZUK obciążał gminę
odpłatnością 100% za bilety uczniów jedynie w wysokości 2,16% wartości zadania, co wynikało z rozbieżnych
interpretacji prawnych, a nie ze złej woli ZUK-u, czy też braku wiedzy merytorycznej .

Komisja Rewizyjna napisała również o niekorzystnym rozporządzaniu majątkiem Gminy, nie patrząc na jej rozwój
i działania podejmowane przez ZUK w perspektywie wieloletniej , a wystarczyło tylko wspomnieć o wartości usług
transportu, które wynosiły:

2011 r. – ok. 1 70.700,00 zł podmiot prywatny
2012r. – ok. 262.700,00 zł podmiot prywatny
2013r. – ok. 266.400,00 zł podmiot prywatny
2014r. – ok. 307.300,00 zł realizacja transportu ZUK Baborów
2015r. – ok. 296.500,00 zł brak zmian w cenniku biletów: w październiku sprzedaż biletów spadła o 2.629,04
zł w stosunku do maja 2015r., a w listopadzie spadła o 2.829,63 zł w stosunku do maja

2015r., czyli w skali 10 miesięcy Gmina zapłaci ZUK-owi 28.296,30zł mniej .
2016r. – ok. 277.300,00 zł /wartość szacowana/ brak zmian w cenniku biletów.

Szkoda, że Państwo Radni nie zauważyli w przedkładanych dokumentach, iż ZUK dzięki programom
oszczędnościowym już w 2014r. wygenerował oszczędności, które zostały przeznaczone na zakup monitoringu
wizyjnego w trzech autobusach za kwotę ok. 10.500,00 zł brutto. Ponadto ZUK wydał na eksploatację bieżącą
autobusu gminnego ok 19.500,00 zł brutto, co daje łączną kwotę z monitoringiem ok. 30.000,00 zł.

Przykład II. cyt. : „ Komisja rewizyjna nie ma zastrzeżeń do pracy ZUK-u, a nawet chwali Prezesa Spółki, że

udało mu się podpisać z Gminą tak korzystną umowę dla ZUK-u na przewóz uczniów. Jednakże umowa ta

jest bardzo niekorzystna w skutkach finansowych dla samej Gminy, co musiało zostać zauważone i wytknięte.

Dlatego też Komisja rewizyjna poprosiła instytucje zewnętrzne o ocenę, czy inwestowanie przez Gminę

w rozwój ZUK-u nie jest działaniem na szkodę pozostałych mieszkańców.”

ZUK nie potrzebuje ironicznej pochwały Komisj i Rewizyjnej , a jedynie rzetelności w ocenie jej pracy. Zaskakujący
jest fakt, iż Przewodniczący Komisj i Rewizyjnej , jako osoba wybrana przez mieszkańców do piastowania funkcji
publicznej , nie potrafi zweryfikować działań w perspektywie wieloletniej skupiając się jedynie na tu i teraz.
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Czy trudno jest zrozumieć, że:
ZUK wpłaca i będzie wpłacał podatek od środków transportu /autobusy/:
- 2014r.: 2.1 00,00 zł
- 2015r.: 3 .1 00,00 zł
- 2016r.: 6.200,00 zł
- 2017r.: 8.1 00,00 zł

SUBWENCJAOŚWIATOWA:
Uruchomione dowozy dzieci z miejscowości Szczyty do Baborowa skutkują zwiększeniem subwencji oświatowej ,
a jednocześnie zatrzymują wypływ naszych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na teren innych gmin.
Aktualna wysokość subwencji: 5.304,35 zł x 2 = 10.608,70 zł /dot. miejscowości Szczyty/.



WZROST BEZPIECZEŃSTWA:
W 2014r. zakład dokonał montażu monitoringu wizyjnego w 3 autobusach.
WZROST ZATRUDNIENIAMIESZKAŃCÓWGMINY BABORÓW:
Rozwój ZUK-u to także zatrudnienie nowych pracowników: w 2014r. zatrudnione były 62 osoby, a w 2015r. - 67
osób.
UDOGODNIENIA DLAMIESZKAŃCÓW:
ZUK wprowadza linie regularne na ogólnych, zrozumiałych zasadach dostępne dla każdego mieszkańca. Ponadto
ZUK wprowadza ulgi handlowe dogodne dla mieszkańców gminy Baborów i jedocześnie przystępuje do programu
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
NASZE PODATKI:
Wpływy do budżetu Gminy - ok. 37 % z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzonego przez
mieszkańców Gminy oraz ok. 6 % z podatku dochodowego od osób prawnych z jednostek posiadających siedzibę na
terenie Gminy Baborów.
Łatwo zauważyć, że Gmina na przełomie roku 2015/16 zaoszczędzi w sposób bezpośredni i pośredni m.in. kwoty ok.:
28.296,30zł (zmniejszona ilość sprzedaży biletów), 3 .1 00,00 zł (wartość podatku wpłacana przez ZUK za autobusy
w 2016r.), 1 0.608,70 zł (wpływ subwencji oświatowej – Szczyty).
Przykład III. Oświadczenie Komisji Rewizyjnej z dnia 29. 10. 2015r. cyt. : „ Członkowie komisji rewizyjnej oświadczają,

że nieprawdą jest, że strona kontrolowana, prezes ZUK oraz dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nie mogły się

wypowiedzieć na temat wskazanych w protokole pokontrolnym uchybień.

Oświadczam, że Komisja Rewizyjna po 6 miesiącach pracy nie dała możliwości wypowiedzenia się przez strony
postępowania co do treści protokołu, pomimo że jest do tego zobligowana zapisami Statutu Gminy Baborów. Ponadto
strony postępowania nie miały nawet możliwości podpisania protokołu, co stanowi między innymi o ważności takiego
dokumentu.

Tomasz Krupa – Prezes ZUK Baborów

Baborów, dnia 9 listopada 2015r.

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Baborowie
48-120 Baborów
ul. Dąbrowszczaków 2a

Zastrzeżenia do protokołu z kontroli datowanego na dzień 11 września 2015r.

Szanowni Państwo
W związku z zapisami punktu 5 oraz 6 § 45 ust. 8 Statutu Gminy Baborów, jak również w związku

z ustaleniami Komisj i Rewizyjnej , zawartymi w protokole z kontroli problemowej w zakresie organizacji przewozów
dzieci i młodzieży pod względem formalno-prawnym i finansowym za rok 2014 z dnia 11 września 2015 r.,
niniejszym składam oficjalne zastrzeżenia do protokołu, wskazując, co następuje:
• W dalszym ciągu podtrzymuję wszystkie zarzuty zawarte w piśmie do Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej
z dnia 1 3 października 2015r., jednocześnie wskazując, że:
• niemożliwym jest w pełni merytoryczne odniesienie się do zarzutów zawartych w treści protokołu kontroli
bez uzyskania rzeczowej odpowiedzi Komisj i Rewizyjnej na poniżej wskazane pytania:

1 . Na jakiej podstawie Komisja Rewizyjna przyjęła, że ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie jest instytucją
gospodarki budżetowej?
2. Czy w świetle wyjaśnień zawartych w piśmie do Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej z dnia 1 3
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października 2015r. Komisja podtrzymuje swoje twierdzenia w tym zakresie? Jeżeli tak, to proszę o podanie podstawy
prawnej pozwalającej na takie założenie.
3 . Czy są Państwu znane regulacje wynikające dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE
(Dz.U.UE.L.2014.94.65) – w szczególności w kontekście pierwszeństwa stosowania przepisów unijnych przed
prawem krajowym?
4. Czy przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną kontrola odniosła się również do regulacji dotyczących
doktryny „TECKAL”? Czy Komisja zweryfikowała spełnianie przez ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie
przesłanek, które umożliwiają Gminie udzielanie zamówień tzw. „in house”? Jeżeli tak, to w którym fragmencie
protokołu jest o tym mowa?
5. Czy Komisja Rewizyjna kwestionuje wskazywane w moim piśmie do Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej : Europejski Trybunał Sprawiedliwości), który
w licznych orzeczeniach konsekwentnie podkreśla, że poszczególne instytucje zamawiające (np. gminy) nie są
zobligowane do stosowania procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego, jeżeli udzielają zamówienia
na rzecz takiego podmiotu (wykonawcy), nad którym sprawują kontrolę podobną do kontroli wykonywanej wobec
własnych (wewnętrznych) jednostek organizacyjnych (wydziałów, departamentów), oraz ten podmiot (wykonawca)
wykonuje przeważającą (istotną) część swojej działalności dla kontrolującej go instytucji zamawiającej , w tym
też m.in. dla kontrolującej go jednostki samorządu terytorialnego? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?
6. Czy Komisja Rewizyjna podtrzymuje swoje stanowisko, wyrażone m.in.
w odpowiedzi Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej z dnia 29 października 2015r., że Komisja ma prawo do
„subiektywnej oceny stwierdzonego stanu faktycznego działań, jakie prowadzi jednostka kontrolowana”, czy też
uważa, ze Komisja w swych działaniach winna być obiektywna i kierować się przepisami prawa?
7. Czy przeprowadzając kontrolę oraz przygotowując protokół z kontroli Komisja Rewizyjna korzystała
z pomocy prawnika, specjalizującego się w tematyce zamówień „in house”?Jeżeli tak, to proszę o wskazanie danych
tego prawnika.
8. Czy Komisja Rewizyjna, przed opublikowaniem protokołu z kontroli, umożliwiła wypowiedzenie się co do
jego ustaleń przeze radców prawnych Gminy, Prezesa Zarządu ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie – Tomasza
Krupę, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie – Alicję Szubę czy przeze mnie? Jeżeli tak, proszę
o wskazanie, kiedy, jeżeli nie, proszę o wskazanie powodu naruszenia w tym zakresie zapisów Statutu Gminy
Baborów.

Proszę o niezwłocznie udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania – w terminie do dnia 20 listopada 2015r.
Niezwłocznie po tym, jak Komisja Rewizyjna ustosunkuje się do wyżej wskazanych pytań – jestem gotowa podpisać
protokół kontroli z dnia 11 września 2015 r. Pozwoli to w tym zakresie konwalidować wadliwy protokół, który nie
spełnia wymogów formalnych, o których mowa w §45 Statutu Gminy Baborów.

Elżbieta Kielska, Burmistrz Gminy Baborów
Do wiadomości :
1 .Rada Miejska w Baborowie,
2.Mieszkańcy Gminy Baborów.
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