
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr XVIII/2012

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 19 września 2012 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14-tej, a zakończono o godzinie 1830 .

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było: 14.
Nieobecny radny to : Potyka Norbert

Obecni spoza Rady byli:
− Róża Koźlik                                    Burmistrz Dobrodzienia
− Marek Witek                                   Zastępca Burmistrza Dobrodzienia 
− Waldemar Krafczyk                        Sekretarz Gminy
− Aniela Kniejska                              Skarbnik Gminy
− Dariusz Dykta                                 Dyrektor ZGKiM
− Bożena Umiastowska                      Dyrektor ZEASiP
− Klaudia Tkaczyk                             Dyrektor MGOPS
− Andrzej Pawełczyk                         Radca Prawny
− Barbara Orlikowska                        Kierownik Referatu
− sołtysi i zaproszeni goście według listy obecności

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrodzień,  informacje z wykonania planów 

finansowych  samorządowych  instytucji  kultury:  Dobrodzieńskiego  Ośrodka  Kultury  i 
Sportu  oraz  Miejsko-Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Dobrodzieniu  za  okres  od 
01.01.2012r.  Do 30.06.2012r.  oraz  informacja  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy 
finansowej w tym przebiegu i  realizacji  przedsięwzięć Gminy Dobrodzień za I  półrocze 
2012r.

5. Uchwała  Nr  401/2012 z  dnia  3  września  2012r.  Składu Orzekającego  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I 
półrocze 2012 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 przyjęcia do realizacji projektu pn.” Idziemy z indywidualizacją zdobywając rozwój”,
 ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 
oraz trybu pobierania tych opłat,

 wyrażenia  woli  nieodpłatnego  nabycia  nieruchomości  od  Agencji  Nieruchomości 
Rolnych Oddział w Opolu,

 wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Dobrodzieniu przy ul. Opolskiej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. 
Marii Magdaleny w Dobrodzieniu z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny,

 wyrażenia  zgody na  odpłatne  ustanowienie  służebności  gruntowej  na  nieruchomości 
oznaczonej jako działki nr 2658 i 2657 położone w Dobrodzieniu,
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 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok,
 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,

7. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 Punkt 1.

Otwarcia  XVIII Sesji  Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu dokonał  Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski słowami „ Otwieram XVIII Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum 
przy którym może obradować i podejmować uchwały rada miejska.

Następnie radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej Pani Krystyny Boreckiej – Sołtys sołectwa 
Ligota Dobrodzieńska.

Punkt 2.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  porządek  obrad,  który  radni  otrzymali  wraz  z 
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

Zaproponował, by wycofać z porządku obrad projekty uchwał w sprawie:
− wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 

Oddział w Opolu,
− wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  niezabudowanej 

położonej  w Dobrodzieniu  przy ul.  Opolskiej  na  rzecz  Parafii  Rzymsko-Katolickiej  św. 
Marii Magdaleny w Dobrodzieniu z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny.

Przewodniczący Rady zaproponował także, by dodatkowo wprowadzić do porządku obrad podjęcie 
uchwał w sprawie:

− udzielenia pomocy finansowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Oleśnie,

− zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Radny  Gabriel  Kukowka  zaproponował,  by  do  porządku  obrad  wprowadzić  punkt  w  sprawie 
uzyskania informacji na temat planowanej budowy elektrowni wiatrowych.

Następnie projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu

Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad po zmianach przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności między sesjami tj. od dnia 19 czerwca 2012r.do 
dnia 19 września 2012 roku.

19 czerwca Burmistrz  wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym przez RIO w Opolu nt.
finansowania zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z nową ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W tym też dniu wraz z radnymi Burmistrz  wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez 
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Stowarzyszenie Rozwoju wsi Bzinica Stara, Bzinica  Nowa, Bąki i Kolejka w ramach akcji „Masz 
głos masz wybór”.

20  czerwca odbyła się rada budowy na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
Szemrowicach.

22 czerwca Burmistrz  wzięła udział w spotkaniu w „Dobrotece” w związku z organizacją targów 
meblowych w Dobrodzieniu.

25 czerwca -  udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Pludry w związku z wyborem nowego 
członka do rady sołeckiej.

26  czerwca odbyło się Zgromadzenie Związku Gmin Dolna Mała Panew w celu udzielenia 
absolutorium Zarządowi Związku.

02 lipca -  udział w konferencji zorganizowanej przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji  w 
sprawie podsumowania wspólnego doradztwa metodycznego za pierwsze półrocze 2012 roku.

03 lipca - udział w spotkaniu członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Jemielnicy.
W tym też dniu Burmistrz  wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami Bzinicy Starej i Nowej . 
Celem spotkania była debata poświęcona rozwojowi obu tych miejscowości w związku z 
programem do jakiego przystąpiło Stowarzyszenie „Masz głos masz wybór”.

04  lipca odbyła się rada budowy na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
Szemrowicach.

10 lipca  Burmistrz wzięła udział w spotkaniu z zespołem wizytatorów ds. ewaluacji w przedszkolu 
w Dobrodzieniu.  Wizytatorzy przeprowadzili rozmowy z dyrekcją przedszkola,  nauczycielami, 
rodzicami a także przedstawicielami jednostek i instytucji różnych dziedzin współpracujących z 
przedszkolem w celu zebrania informacji na temat pracy tego przedszkola, na temat współpracy z 
rodzicami a także środowiskiem lokalnym.

18  lipca odbyła się rada budowy na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
Szemrowicach.

24  lipca  na zaproszenie komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie, Burmistrz wzięła udział w 
uroczystości z okazji Święta Policji.

25  lipca odbyło się otwarcie ofert w związku z przetargiem na zakup nowego samochodu 
strażackiego dla jednostki OSP w Dobrodzieniu. Do przetargu przystąpiła jedna firma. Cena oferty 
to 599.616,00 zł.

27 lipca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Gospodarczej 
w sprawie zorganizowania pomocy rolnikom w związku z utratą plonów na skutek gradobicia jakie 
miało miejsce 3 lipca b.r.
W spotkaniu tym wziął udział również Prezes Izby Rolniczej Pan Herbert Czaja oraz Kierownik 
biura terenowego w Oleśnie ARiMR Pan Kałwak.

Od 30 lipca do dnia 14 sierpnia Burmistrz przebywała na urlopie wypoczynkowym.
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16  sierpnia odbyła się rada budowy na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
Szemrowicach.
W tym też dniu odbyło się otwarcie ofert w związku z przetargiem na „radosną szkołę”.
Do przetargu przystąpiło 7  firm. Oferta najtańsza to kwota.  92.065,90  zł  .Oferta najdroższa 
opiewała na kwotę 134.525,81zł.
Przetarg jednak został unieważniony ze względu na to, iż żadna z ofert nie była kompletna.

21 sierpnia Burmistrz wraz z Panią Skarbnik wzięły udział spotkaniu z Zarządem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w celu uzgodnienia warunków 
pożyczki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w 
Dobrodzieniu.

W tym też dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Błachów w sprawie podziału 
środków z funduszu sołeckiego.  Na spotkaniu poinformowano również mieszkańców o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która z dniem 1 lipca 2013 roku wprowadzi 
wiele zmian w obowiązującym systemie gospodarki odpadami.

23  sierpnia Burmistrz  wzięła udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu oleskiego ze 
Starostą Oleskim i Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego Panem Tomaszem Kostusiem w 
sprawie określenia głównych kierunków strategii społeczno-gospodarczego rozwoju opolszczyzny.
Głównymi tematami poruszanymi na tym spotkaniu były  poprawa stanu dróg wojewódzkich jak 
również budowa projektowanej obwodnicy Dobrodzienia.  Na zakończenie spotkania Marszałek 
odwiedził również „Dobrotekę” w Dobrodzieniu.

24 sierpnia udział w otwarciu 50 edycji Targów Meblowych.

27  sierpnia odbyło się się posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP.  Głównym tematem 
spotkania była organizacja zawodów sportowo-pożarniczych w Główczycach.

28 sierpnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Myślina w sprawie podziału środków z 
funduszu sołeckiego.  Na spotkaniu poinformowano również mieszkańców o zmianie systemu 
gospodarki odpadami od dnia 01 lipca 2013r.

30 sierpnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Pietraszów w sprawie podziału środków 
z Funduszu Sołeckiego.

31  sierpnia udział w konferencji p.n.  „Specjalna Strefa Demograficzna w woj.  opolskim”. 
Konferencja zorganizowana została przez Marszałka województwa opolskiego.

03  września odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Szemrowice w sprawie podziału 
środków z funduszu sołeckiego.  Na spotkaniu poinformowano również mieszkańców o zmianie 
systemu gospodarki odpadami od dnia 01  lipca 2013r.  Na spotkaniu tym przedstawiciele firmy 
Windprojekt z Inowrocławia przedstawili prezentację nt.  Planowanych w naszej gminie budowy 
wiatraków.

04 września odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Warłów w sprawie podziału środków z 
funduszu sołeckiego.  Na spotkaniu poinformowano również mieszkańców o zmianie systemu 
gospodarki odpadami od dnia 01 lipca 2013r. Na spotkaniu tym przedstawiciele firmy Windprojekt 
z Inowrocławia przedstawili prezentację nt. Planowanych w naszej gminie budowy wiatraków.
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05 września udział w spotkaniu w Kaletach w ramach Związku Gmin Porozumienie Gospodarcze 
Gmin należących do Związku Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty w celu podpisania 
porozumienia na wspólny zakup energii elektrycznej w drodze przetargu nieograniczonego.
W tym też dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Główczyce w sprawie podziału 
środków z funduszu sołeckiego.  Na spotkaniu poinformowano również mieszkańców o zmianie 
systemu gospodarki odpadami od dnia 01 lipca 2013r.

06 września odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej.  Komisja zapoznała się i zaopiniowała 
wnioski o dzierżawę i sprzedaż gruntów komunalnych.

10  września udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Makowczyce w sprawie podziału 
środków z funduszu sołeckiego.  Na spotkaniu poinformowano również mieszkańców o zmianie 
systemu gospodarki odpadami od dnia 01  lipca 2013r.  Na spotkaniu tym przedstawiciele firmy 
Windprojekt z Inowrocławia przedstawili prezentację nt.  Planowanych w naszej gminie budowy 
wiatraków.

11  września odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Ligota Dobrodzieńska w sprawie 
podziału środków z funduszu sołeckiego.  Na spotkaniu poinformowano również mieszkańców o 
zmianie systemu gospodarki odpadami od dnia 01 lipca 2013r.

12  września  udział w konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski nt.” Bariery i 
perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na wsi”.
W tym też dniu Burmistrz wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Kocury w sprawie 
podziału  środków  z  funduszu  sołeckiego  jak  również  poinformowano  mieszkańców  o  zmianie 
systemu gospodarki odpadami od dnia 01.07.2013r.

13  września odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Gospodarki  Komunalnej.  Radni  na  posiedzeniu 
rozpatrzyli  wnioski  o  najem  lokali  mieszkalnych,  zapoznali  się  ze  sprawozdaniem rocznym  z 
działalności ZGKiM za okres od 01.07.2011 do 30.06.2012r., wizytowali jednostkę OSP w Bzinicy 
Starej.

14 września w urzędzie zakończyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola przebiegła 
bez uwag.
W dniach 14-17 września gościliśmy delegację z miasta partnerskiego Haan.

17 września  udział w spotkaniu z mieszkańcami Gosławic w sprawie podziału środków z funduszu 
sołeckiego jak również poinformowano mieszkańców o zmianie systemu gospodarki odpadami od 
dnia 01.07.2013r.

18  września w  urzędzie  odbyło  się  spotkanie  w  sprawie  remontu  drogi  wojewódzkiej  901  i 
związanym z tym objazdem. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ZDW, ZDP, wykonawcy 
inwestycji. W spotkaniu wziął udział Zastępca Burmistrza  Pan Marek Witek.
W tym też dniu Burmistrz wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Klekotna w sprawie 
podziału  środków  z  funduszu  sołeckiego  jak  również  poinformowano  mieszkańców  o  zmianie 
systemu gospodarki odpadami od dnia 01.07.2013r.

Na wniosek radnego P. Czapli,  Burmistrz przedstawiła informację na temat budowy obwodnicy 
przy drodze 901.

Punkt 4.
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Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, by związku z otrzymaniem wraz z zawiadomieniem 
o dzisiejszej  sesji  informacji  z  wykonania  budżetu  gminy Dobrodzień,  informacji  z  wykonania 
planów  finansowych  samorządowych  instytucji  kultury:  Dobrodzieńskiego  Ośrodka  Kultury  i 
Sportu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za okres od 01.01.2012r. do 
30.06.2012r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu 
i realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrodzień za I półrocze 2012r. odstąpić od  przedstawiania tej 
informacji.
Zaproponował, by radni, którzy mają jakieś wątpliwości zwrócili się z pytaniami do Pani Skarbnik.

Radni jednogłośnie przyjęli powyższą propozycję.

Skarbnik Gminy przedstawiła jak kształtowały się wskaźniki w wieloletniej prognozie finansowej.

Następnie udzieliła odpowiedzi na zadawane pytania przez radnych.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił  treść Uchwały Nr 401/2012 z dnia 3 września 2012r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XVIII/186/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „ Idziemy z indywidualizacją, 
zdobywając rozwój”,

Dyrektor Umiastowska wyjaśniła,  że jest  to projekt systemowy prowadzony przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, do którego przestąpiło 100% szkół podstawowych.  Z tego projektu szkoły 
mogą   pozyskać  30.000  zł  za  wyjątkiem  szkoły  podstawowej  w  Dobrodzieniu,  gdzie  ilość 
pozyskanych środków naliczona zostanie w zależności od ilości uczniów.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali  :  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, 
Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kukowka 
Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata

Przeciw: ---------------------

Wstrzymała się od głosu : Gaś Rozalia
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Podpunkt 2.

Nr XVIII/187/2012 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowe  zasady  częściowego  lub  całkowitego 
zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat

Na pytania radnych odpowiedzi udzieliła Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Klaudia Tkaczyk.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia, Grabiński Edward, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Korzyniewski Eugeniusz, Max 
Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata

Przeciw: ---------------------

Wstrzymał się od głosu : Kukowka Gabriel

Podpunkt 3.

Nr XVIII/188/2012 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na 
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2658 i 2657, położone w Dobrodzieniu

Zastępca  Burmistrza  poinformował,  że  w  akcie  notarialnym  będzie  zapis,  że  ustanowienie 
służebności dotyczyć będzie tylko części należącej do gminy. Z tego tytułu Państwo Dyllong będą 
ponosić opłatę.
Jeszcze raz podkreślił, że gmina chce udostępnić część działki gminnej Państwu Dyllong a nie Panu 
Mielczarkowi,  który uważa,  że  jest  to  Jego własność.  Sprawa była  w sądzie  w tej  chwili  jest 
skierowana do komornika. Pan Mielczarek złożył wniosek o zasiedzenie tej działki, gdyż cały czas 
twierdzi, że jest ona Jego własnością. Sądy dwóch instancji stwierdziły, że jest to własność gminy i 
gmina może nimi rozporządzać a w przypadku, gdy nie ma przejazdu może go ustalić. Państwo 
Dyllong  złożyli  wniosek  o  ustanowienie  w  drodze  aktu  notarialnego  służebności  przechodu  i 
przejazdu przez działki , których właścicielem jest gmina.

Następnie Zastępca Burmistrza przedstawił położenie przedmiotowych działek.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Radna M. Ochman-Lizurek stwierdziła, że trzeba wyjaśnić tę sprawę, sąd powinien to rozstrzygnąć 
a dopiero później podjąć decyzję.

Zastępca Burmistrza przypomniał, że działka jest własnością gminy.

Pani Dyllong przypomniała, że Pan Mielczarek twierdzi, że jest właścicielem działek. Teraz sąd jest 
w sprawie zasiedzenia .
Pani Dyllong wyjaśniła, że przejazd jest koniczny, brama wjazdowa ma wysokość 2,25m i jest za 
niska, główny transport jest od ul. Studziennej.

Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.
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Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś
 
Rozalia, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Korzyniewski Eugeniusz, Kukowka Gabriel, Max 
Katarzyna,  Miosga Irena, 

Przeciw: Ochman-Lizurek Małgorzata

Wstrzymał się od głosu : Grabiński Edward, Miazga Tomasz

Podpunkt 4.

Nr XVIII/189/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok

Burmistrz przedstawiła treść pisma Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej.
Burmistrz  zaproponowała  pomoc finansową w wysokości  3.000 złotych  ale  ostateczna  decyzja 
należy do radnych.

Burmistrz poinformowała, że do budżetu wprowadzono także kwotę 5.000 złotych, jakie Starostwo 
Powiatowe w Oleśnie przyznało dla poszkodowanych w wyniku gradobicia. Także w dzisiejszym 
projekcie  zaproponowano z urzędu  kwotę 5.000 złotych jako pomoc dla poszkodowanych.

Sołtys sołectwa Rzędowice poinformowała o udzielonej pomocy z zewnątrz, która wyniosła 162 
tony zboża oraz środki finansowe w wysokości 8.234 złote. Środki te będą przeznaczone na zakup 
materiału siewnego.

Sołtys  sołectwa  Kocury  poinformowała,  że  otrzymali  pomoc  w  ilości  ponad  20  ton  zboża. 
Stwierdziła, że będzie brakować materiału siewnego.

Pani  Macioł  poinformowała,  że  Rzędowice  dostały  ponad  160  ton  zboża,  ona  miała  92% 
zniszczonych upraw. Zapytała czy jest możliwość otrzymania zboża, gdyż otrzymała tylko 9 ton a 
potrzebuje 18.

Burmistrz wyjaśniła, że urząd nie dzielił zboża i nikt prócz pani Macioł nie zgłaszał pretensji. Z 
tego co słyszała rolnicy są zadowoleni.

Sołtys E. Wildau poinformowała, że najwięcej pomocy otrzymali mieszkańcy Pustkowia, gdyż tam 
powstały największe zniszczenia. Na prośbę rolników jutro o godzinie 1730 odbędzie się zebranie w 
Rzędowicach. Pani sołtys wyjaśniła, że dotarła do rolników celem zapoznania się jakie kto poniósł 
straty. Zboża otrzymali bardzo dużo i wydawano 1250-1350kg/ 1 ha. Pani Macioł brakuje 40 kg 
zboża.
Pani sołtys podziękowała Pani Burmistrz za pomoc, wyjaśniła, że 27 rolników jest zadowolonych z 
otrzymanej pomocy a 1 rolniczka jest tylko niezadowolona.
11 rodzin dobrowolnie nie chciało skorzystać z pomocy z tym radna Rady Miejskiej.

Burmistrz  zaproponowała,  by  pieniądze  z  powiatu  i  urzędu  przeznaczyć  na  zakup  materiału 
siewnego.

Dyrektor Tkaczyk wyjaśniła, że nie wie czy ta pomoc będzie możliwa poprzez MGOPS, gdyż nikt z 
rolników nie mówił o pomocy bytowej.

                                                                                                                                                            8



Pani Macioł stwierdziła, że pomoc dostali wszyscy ci którzy potrzebowali ale jej sąsiad nie wykazał 
dochodów a pomoc otrzymał.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman Lizurek Małgorzata

Przeciw: ---------------------------

Wstrzymał się od głosu : --------------------------

Salę obrad opuścił Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski.

Podpunkt 5.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Paweł  Czapla  przedstawił  projekt  uchwały  Nr 
XVIII/190/2012 w sprawie wprowadzenia zmian  do wieloletniej prognozy finansowej

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Aniela Kniejska.

Na salę obrad powrócił Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman Lizurek Małgorzata

Przeciw: ---------------------------

Wstrzymał się od głosu : --------------------------

Podpunkt 6.

Nr  XVIII/191/2012  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  na  funkcjonowanie  Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia, Grabiński Edward, Karpinski Damian, Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, 
Miosga Irena.

Przeciw: Kasprzyk Jadwiga

Wstrzymał się od głosu: Korzyniewski Eugeniusz, Ochman-Lizurek Małgorzata
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Podpunkt 7.

Nr XVIII/192/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Proponuje  się  zaciągnąć  kredyt  długoterminowy do kwoty  600.000,00 zł  z  przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu gminy.
Spłata kredytu nastąpi w latach 2013, 2019-202
Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy Dobrodzień.
Zabezpieczenie kredytu  nastąpi w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata.

Przeciw: ---------------

Wstrzymał się od głosu: -----------------

Uchwały od nr XVIII/186/2012 do nr XVIII/192/2012 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał radnym protokół z ostatniej sesji, celem zapoznania się z 
jego treścią.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

Punkt 8.

Zgodnie  z  wnioskiem radnego Gabriela  Kukowki  do porządku obrad  wprowadzono dodatkowy 
punkt „ Informacja na temat planowanej budowy elektrowni wiatrowej”.

Radny G. Kukowka zwrócił się z następującymi pytaniami:
1/ Czy Pani Burmistrz zobligowała w swoim imieniu pracownika urzędu do zapoznania się z treścią 
raportu.

2/ Czy któraś z instytucji Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska lub Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny wydały w oparciu o raport decyzje.

3/ Dlaczego w konsultacjach społecznych biorą udział tylko przedstawiciele inwestora i nie ma 
osoby,  z  upoważnienia  urzędu  gminy,  która  merytorycznie  brała  by  udział  w  dyskusji  i 
weryfikowała informacje podawane przez inwestora.

Radny stwierdził, że z tego co pamięta radni jednogłośnie sprzeciwili się budowie ferm wiatrowych 
w naszej gminie, odrzucając zmianę studium uwarunkowań.
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Radny ma osobisty żal do pani Burmistrz, że pomimo braku takiego obowiązku, nie poinformowała 
radnego  o  przygotowywanej  dokumentacji  budowy  takiej  fermy  z  zastosowaniem  przepisów 
omijających decyzje Rady.

Sugestia radnego jest następująca: Ponieważ w raporcie dopatrzył się nieścisłości i wielu błędów, 
czytając go ma się wrażenie, że jest on przygotowany dla zupełnie innych gmin i nie znalazł w nim 
informacji wskazanych przez GDOŚ na temat ptaków występujących na tym terenie, których tereny 
ochronne znajdują się w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji prosi o przygotowanie przez 
niezależną instytucję kontr raportu, który wyjaśni wszelkie wątpliwości mieszkańców.
Radny stwierdził, że dzisiaj nie ma jeszcze spójnego prawa, które normowało by w jednoznaczny 
sposób lokalizacje i budowę takich inwestycji. Trwają w komisji senackiej na ten temat konsultacje, 
dlatego uważa, że powinniśmy zaczekać do momentu uregulowania tych przepisów.
Niepokój radnego budzą:

− brak określonych jednoznacznie odległości wiatraków od zabudowy mieszkaniowej, tak by 
nie oddziaływały one negatywnie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców,

− spadek wartości nieruchomości położonych w pobliżu takiej inwestycji, gdyż w przypadku 
uchwalenia prawa i określenia w nim odległości wiatraków od zabudowy mieszkaniowej 
( np. 2000 m jak sugeruje się w Senacie) mogło by to spowodować, iż w takiej odległości 
nie można by było budować nowych budynków mieszkalnych,

− wątpliwe ewentualne korzyści  dla  gminy z takiej  inwestycji  – chodzi  o  2% podatek od 
inwestycji  budowlanych,  gdyż  w niespełna  2  lata  wpływy z  takiego  podatku wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego zostały uszczuplone o 2/3 ( do tego typu budowli nie zalicza się 
już turbiny lecz tylko fundament i maszt wiatraka), a  z tego co radnemu wiadomo obecne 
przepisy prawne pozwalają poprzez orzecznictwo sądowe do zakwalifikowania jako wartość 
inwestycji jedynie fundamentu, gdyż maszt wiatraka nie jest na stałe związany z gruntem. 
Do tego dochodzi amortyzacja budowli.

Burmistrz odniosła się do kwestii przedstawionych przez radnego:
− Powiatowa  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna  w  Oleśnie  oraz  Regionalna  Dyrekcja 

Ochrony Środowiska wydały pozytywną opinię na temat raportu. W urzędzie jest pracownik 
Pan Adrian Dyllong, który zajmują się tą sprawą.

− odnośnie udziału pracownika w konsultacjach, Burmistrz wyjaśniła, że decyzja należy do 
mieszkańców,  Rada Miejska wydała opinię negatywną a inwestor złożył wniosek, który 
trzeba rozpatrzyć.

− Ministerstwo wydało opinię, że firmy mogą ubiegać się o warunki zabudowy jednak muszą 
mieć raport w sprawie oddziaływania na środowisko. Burmistrz stoi przed dylematem, gdyż 
nie  posiada  podstaw  do  wstrzymania  wydania  decyzji.  Odbyły  się  konsultacje  z 
mieszkańcami, inne gminy wywieszają tylko na tablicach ogłoszeń informację.

Burmistrz nie może stać na stanowisku „za” czy „przeciw”. Każdy mieszkaniec musi się określić i 
przy wydawaniu decyzji Burmistrz będzie brała pod uwagę listy mieszkańców.

− W sprawie opracowania  kont raportu trzeba wynająć eksperta co będzie kosztowało.
Na spotkaniu z mieszkańcami kiedy był pan Krzysztof Badora w roli eksperta nie kosztowało to 
złotówki.

Radny  G.  Kukowka  stwierdził,  że  jeżeli  mieszkańcy,  którzy  mieszkają  w  strefie  wiatraków 
udowodnią, że doznali uszczerbku na zdrowiu mogą wystąpić do gminy o odszkodowanie.
Wyjaśnił, że nie ma regulacji prawnej dotyczącej odległości rozmieszczania wiatraków. Mieszkańcy 
nie maja informacji o tym w jaki sposób wiatraki będą na nich oddziaływać i jakie będą wpływy z 
fermy wiatrowej.
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Stwierdził,  że  ma żal  do Burmistrza,  że  pomimo negatywnej  opinii  rady wiedziała,  że decyzja 
będzie i tak pozytywna. Uważa, że powinno się zlecić wykonanie kontr raportu. Radny stwierdził, 
że przestaje wierzyć, że ktoś dba o Jego interesy.     
Radny stwierdził, że nie należy łudzić się, że gmina otrzyma z tego tytułu duże pieniądze, gdyż 
opodatkowany  będzie  tylko  fundament  w  wysokości  2%  wartości.  Zwrócił  się  z  prośbą  o 
zastanowienie, gdyż będzie dużo problemów.

Radny  E.  Grabiński  stwierdził,  że  radny  Kukowka  czeka  na  opracowanie  co  do  warunków 
szkodliwości a przecież nie jest to pierwsza inwestycja w kraju. Wiatraki istnieją już za granicą i w 
kraju. Są pozytywne decyzje sanepidu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Burmistrz poinformowała, że na stronie internetowej znajduje się streszczenie raportu a pomyłki 
mogły się zdarzyć, gdyż firma działała na zasadzie „ kopiuj” - „wklej”.

Radny G. Kukowka wyjaśnił, że chodzi o to, by nie na własnej skórze ponosić konsekwencje.
Przedstawiciele  firmy mówili,  że  wartość nieruchomości  spadnie jeżeli  za  rok komisja  senacka 
podejmie ustawę o bezpiecznej  odległości,  która  będzie wynosić  2 km i  w tym momencie  nie 
można będzie się budować.
Radny  poinformował,  że  zna  osobę,  która  odstąpiła  grunt  i  gdy  teraz  poznał  argumenty  to 
stwierdził, dlaczego nikt w gminie go nie uświadomił. Poziom wiedzy wśród mieszkańców jest taki, 
że jak będą wiatraki  to będzie tańszy prąd.
Radny stwierdził, że gdy firmie przestanie się to opłacać to pozostawią rolnika z tym fundamentem 
i wiatrakiem.

Burmistrz wyjaśniła, że są to umowy przedwstępne.

Radny stwierdził, że mieszkańcy powinni poznać „za” i „ przeciw”, żeby wszystko było zgodne z 
prawem  oraz  jasny  był  sposób  pobierania  opinii.  Z  tego  co  słyszał  to  będzie  1  głos  w 
gospodarstwie,  taka  była  sugestia  sołtysów.  Prosi,  by decyzję  wstrzymać  tak  długo  jak  jest  to 
możliwe.

Burmistrz wyjaśniła, że każdy ma prawo do wypowiedzenia się. Wyraźnie powiedziała, że daje taką 
możliwość  mieszkańcom.  Burmistrz  nie  może  czekać  na  uregulowania  prawne,  gdyż  musi 
zachować terminy i od mieszkańców zależy jaka będzie decyzja. Ile będzie podpisów „za” a ile 
„przeciw”.

Radny  E.  Korzyniewski  stwierdził,  że  to  co  przedstawił  radny  to  są  sugestie,  nie  jest  to 
udowodnione. Uważa, że gdyby p. Kukowka mieszkał przy obwodnicy to jej dzisiaj nie ma.

Sołtys Sołectwa Rzędowice poinformowała, że zebranie dopiero się odbędzie. Na zebraniu obecny 
będzie przedstawiciel  Windprojektu.  Zwróciła się  z zapytaniem do radnego Kukowki czy może 
przyjechać na to zebranie i te informacje przedstawić, by ludzie podpisując listę byli tego świadomi.

Radny P. Czapla stwierdził, że raport będzie pozytywny, gdyż jest opłacony przez  inwestora.

Na pytanie radnego G. Kukowki czy jest możliwość skonfrontowania raportu, Burmistrz wyjaśniła, 
że musi kogoś znaleźć i potrzebuje na ten cel kwotę około 10.000 złotych. Zapytała co się stanie 
jeżeli kontr raport będzie pozytywny.
Na zapoznanie się z raportem jest 21 dni.
Jeżeli lista mieszkańców będzie za „NIE” to Burmistrz wyda negatywną opinię.
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Pani A.Grzebińska stwierdziła, że teraz ma wiedzę  na ten temat ale uważa, że należy to wykonać 
zgodnie z prawem. Tryb wprowadzenia jest za szybki.

Burmistrz wyjaśniła, że każdy ma prawo się wypowiedzieć na liście. Jeżeli nie będzie sprzeciwów 
to nie będzie miała argumentów. Przedstawiła argumenty Ministerstwa Zdrowia, że odległość 2 - 4 
km od wiatraków nie  zagraża życiu.  Świadomość mieszkańców jest  też taka,  że  jak będą  stać 
wiatraki  to  będzie  tańszy  prąd.  Od  mieszkańców  zależy  czy  będzie  inwestycja.  Burmistrz 
poinformowała, że nie była z Jej strony żadna sugestia dotycząca podpisów.
      
Punkt 9.

Interpelacje i wnioski radnych

1/ Sołtys sołectwa Myślina zapytała co jest ze spółką wodną, gdyż nic się w tej sprawie nie robi. 
Rowy zostały wyczyszczone na własny koszt. Mieszkańcy nie chcą być w spółce wodnej, chcą z 
niej wystąpić.
Sołtys stwierdziła także, że powiat powinien odpowiadać za chodnik a oni tylko zrobią kawałek za 
pieniądze  sołeckie,  nie  dołożą  nic  ze  swoich  i  ludzie  się  bardzo  burzą,  gdyż  jest  to  droga 
powiatowa. Zapytała czy gmina nie powinna się tym zainteresować. Poinformowała, że projekt jest 
zrobiony na chodnik, nie  zrobią wjazdu tylko do granicy posesji.

2/ Radny E. Grabiński stwierdził, że pomagamy przy remontach dróg powiatowych a powiat nic nie 
daje, chyba się źle gospodarzy. 

3/ Zastępca Burmistrza przedstawił rozwiązanie połączenia drogi 901 z obwodnicą. Ma powstać 
rondo  turbinowe,  nie  będzie  bezpośredniego  połączenia  z  ul.  Opolską  lecz  przez  łącznik.  O 
kształcie ronda decyduje zarządca drogi. 

Radna M. Ochman-Lizurek stwierdziła, że musi być dobre rozwiązanie, dokupić ziemię i zrobić 
wielkie rondo.

Zastępca  Burmistrza  zaproponował,  by  radna  Ochman-Lizurek  rozmawiała  z  zarządcami  nad 
dobrym  rozwiązaniem,  lecz  musi  pamiętać,  że  mieszkańcy  będą  niezadowoleni  jeżeli  upadnie 
budowa obwodnicy. Zastępca Burmistrz stwierdził, że możemy się ośmieszać pisząc Wasze pisma 
na temat rozwiązań budowy włączenia się do projektowanej obwodnicy. Po zadaniu pytań osobom 
projektującym  na  temat  włączenia  się  do  obwodnicy  otrzymaliśmy  odpowiedź,  której  treść 
przedstawiono.

Sołtys  Sołectwa  Kocury  stwierdziła,  że  brak  jest  zatoczki  a  przy  pierwszym  projekcie  była 
zatoczka. 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że dyrekcja zaopiniowała taki kształt ronda. Projektanci projektują 
według przepisów i pewnych zasad. Droga krajowa ma mieć jak najmniej połączeń.

Radna  Ochman-Lizurek  stwierdziła,  że  nie  pracuje  w  urzędzie  i  nie  pojedzie  do  Urzędu 
Marszałkowskiego, uważa, że pan Zastępca ma pojechać. 

4/ Sołtys D.Maleska uważa, że odległość od wiatraków jest za bliska.
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Sołtys poruszyła także  problem starszych mieszkańców, którymi należy się zainteresować i pomóc.
Przewodniczący Rady stwierdził, że pomoc starszym osobom jest udzielana między innymi przez 
różne organizacje a także wolontariuszy, którzy działają w naszej gminie. Jeżeli znajdą się takie 
przypadki, gdzie nie dociera pomoc a jest potrzebna to należy  to zgłosić do MGOPS.

Przedszkole w Myślinie – nie może zatrzymywać się autobus bo są linie ciągłe. Max – jak był 
autobus nie było problemu.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że trzeba wystąpić do Generalnej Dyrekcji o ustawienie przystanku.

Na pytanie radnej R. Gaś czy jest dowóz z Dobrodzienia do Olesna, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, 
że jest ale rano.

Radny E. Korzyniewski podziękował Sołtys D. Maleska za zorganizowanie dożynek.

Zastępca Burmistrza poinformował o drogach wojewódzkich oraz o pracach,  które będą trwały 
przez 2 tygodnie na odcinku ul. Oleskiej.
Zastępca poinformował o piśmie w sprawie utrzymaniu chodnika przy drogach wojewódzkich.

Radna M. Ochman-Lizurek zapytała czy została powołana komisja do podziału zboża,  gdyż 28 
rolników dziękuje a 1 nie.

Przewodniczący  Rady podziękował sołtys Sołectwa Rzędowice za pracę przy podziale zboża.

Punkt 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia 
obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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