
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół nr XXI/2012

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14-tej, a zakończono o godzinie 17-tej.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było : 15.
Nieobecni radni  : -----------------------------------

Spoza Rady obecni byli:

− Róża Koźlik                              Burmistrz Dobrodzienia
− Marek Witek                             Zastępca Burmistrza
− Aniela Kniejska                        Skarbnik Gminy
− Waldemar Krafczyk                  Sekretarz Gminy
− Mariusz Kucharczyk                 Radca Prawny
− Dariusz Dykta                           Dyrektor ZGKiM
− Barbara Orlikowska                  Kierownik Referatu
− Sołtysi i zaproszeni goście według listy obecności

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie  przewodniczących  komisji  z  realizacji  planu  pracy  komisji  stałych  Rady 

Miejskiej za 2012 rok.
5. Uchwała  nr  26/38/2012  Kolegium Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Opolu  z  dnia  5 

grudnia 2012 roku w sprawie nieważności § 4 uchwały nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w 
Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałej.

6. Projekt budżetu gminy na 2013 rok.
7. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o 

przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.
8. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o 

przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
9. Opinia Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki  Żywnościowej,  Gospodarki  Gruntami,  Współpracy  z  Zagranicą  na  temat 
projektu  budżetu gminy na 2013 rok .

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok,
 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok,
 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków  ochotniczych  straży 

pożarnych,
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 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,
 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu na 2013 

rok.
11. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
14. Zwiedzanie nowo otwartego Komisariatu Policji w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia  XXI  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  dokonał  Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
Damian Karpinski słowami „ Otwieram XXI Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności  stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum 
przy którym może obradować i podejmować uchwały rada miejska.

Punkt 2.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  porządek  obrad,  który  radni  otrzymali  wraz  z 
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji, po czym poddał go głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności między sesjami tj. od dnia 01 grudnia do 21 
grudnia 2012 roku

03 grudnia Burmistrz wzięła udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów należących do  Śląskiego 
Stowarzyszenia Samorządowego. W spotkaniu wziął udział Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
który przedstawił stan zaawansowania prac remontowych na drogach wojewódzkich województwa 
opolskiego.

7 grudnia wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Panią Skarbnik, Burmistrz wzięła udział w 
spotkaniu podsumowującym działalność Stacji Opieki Caritas w Dobrodzieniu.

W tym też dniu zakończyła się kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową, 
która trwała przez 2 miesiące.

11 grudnia udział w posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP . Na posiedzeniu Zarządu 
podsumowano dokonane przeglądy w jednostkach OSP, przedstawiono projekt budżetu na 2013 
rok, ustalono terminy  walnych zebrań sprawozdawczych i wybrano komendanta gminnego OSP. 
Został nim Pan Erwin Dziuba.

12 grudnia  udział w Zgromadzeniu Związku Gmin „Dolna Mała Panew”. Głównym tematem 
posiedzenia było uchwalenie budżetu Związku na 2013 rok oraz ustalenie składki członkowskiej w 
wysokości 0,70 zł od mieszkańca.

W tym też dniu Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady wzięli udział w otwarciu nowo 
wybudowanego Komisariatu Policji w Dobrodzieniu.

                                                                                                                                                         2



W dniu 12 grudnia odbyło się także posiedzenie komisji rewizyjnej. Radni dokonali analizy 
przekazywanych dotacji z budżetu gminy dla jednostek niepublicznych, dokonali analizy 
wykonania budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków za III kwartał, oraz opracowali plan 
pracy Komisji Rewizyjnej.

13 grudnia udział w posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ-u. Głównymi tematami posiedzenia było 
omówienie zasad wynajmu, dzierżawy i sprzedaży majątku trwałego ZOZ-u i przedstawienie 
wykonania kontraktu na dzień 30 listopada 2012.

16 grudnia wraz z Przewodniczącym Rady, Burmistrz wzięła udział w otwarciu nowo 
wybudowanego budynku Niepublicznej Opieki Zdrowotnej „ GAMED” w Dobrodzieniu.

17 grudnia udział w posiedzeniu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. Tematem posiedzenia było przyjęcie przez 
komisję regulaminu konkursu.

Burmistrz poinformowała, że będzie podczas trwania sesji będzie możliwość obejrzenia prezentacji 
multimedialnej na temat wykonanych inwestycji w roku 2012.

Punkt 4. 

Przewodniczący  Komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  przedstawili  sprawozdanie  z 
realizacji planu pracy komisji.

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  ds.  Budżetu  i  Finansów,  Działalności  Gospodarczej  
(przemysł,  Handel,  usługi)  Rolnictwa,  Leśnictwa,  Gospodarki  Żywnościowej,  Gospodarki  
Gruntami, Współpracy z Zagranicą przedstawił przewodniczący Paweł Czapla.

Komisja Gospodarcza składająca się z 9 osób, w roku 2012 odbyła 7 posiedzeń, w tym 3 
posiedzenia wspólne z komisją stałą Rady Miejskiej.

Stałym punktem porządku posiedzeń Komisji było zaopiniowanie wniosków o wyrażenie zgody na 
dzierżawę gruntu , określenie kwoty dzierżawy na kolejny okres 3 lat bądź sprzedaży gruntu oraz 
sprzedaży działek.

Komisja  na  posiedzeniu  w  miesiącu  lutym  rozpatrzyła  wniosek  Państwa  Jaguś  w  sprawie 
wykonania kanalizacji, zaopiniowała wnioski w sprawie sprzedaży lokali użytkowych położonych 
w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 2, w sprawie sprzedaży nieruchomości w Dobrodzieniu przy 
ul. Parkowej 3 wraz z przyległym gruntem oraz w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego przy 
ul. Solnej w Dobrodzieniu.
Komisja  zaopiniowała  projekty  uchwał  w  sprawie  :  likwidacji  Sądu  Rejonowego  w  Oleśnie, 
rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2013 środków stanowiących 
fundusz sołecki, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt.
Komisja wyraziła zgodę na przekazanie w trwały zarząd budynku przedszkola w Myślinie oraz 
budynku szkoły dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy.

W  miesiącu  kwietniu  komisja  zapoznała  się  z  informacją  na  temat  stanu  powierzchni  pod 
działalność  gospodarczą,  wyraziła  zgodę  oraz  określiła  kwotę  dzierżawy za  wynajem ogródka 
piwnego,  rozpatrzyła  wniosek w sprawie sprzedaży budynku komunalnego w Pludrach przy ul. 
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Brzozowej 2 oraz zapoznała się ze sprawą sprzedaży mieszkań komunalnych w Pludrach przy ul. 
Leśnej 2 oraz Osiedlu Robotniczym 17, 18, 19, 20.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok..

W miesiącu maju komisja zaopiniowała wniosek w sprawie przekazania działek Radzie Sołeckiej 
wsi Kolejka oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu. 
Zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży mieszkań w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 
oraz ul. Solnej.

W miesiącu  lipcu  Komisja  odbyła  wspólne  posiedzenie  z  Komisją  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej,  Estetyki  Gminy  i  Miasta,  Gospodarki  Wodnej,  Bezpieczeństwa  Publicznego, 
P/Pożarowej  i  Ochrony  Środowiska  w  związku  z  udzieleniem  pomocy  dla  poszkodowanych 
mieszkańców Rzędowic i Pustkowia podczas gradobicia i nawałnicy, która miała miejsce w dniu 3 
lipca. W posiedzeniu komisji udział wzięli delegaci i Prezes Izby Rolniczej w Opolu, pracownicy 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, inspektor ds rolnictwa, sołtysi 
sołectwa Rzędowice, Kocury i Główczyc.

W miesiącu wrześniu komisja określiła warunki sprzedaży mieszkań w Pludrach przy ul. Leśnej 2 
oraz  Osiedlu Robotniczym nr 17,18,19,20 oraz zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
woli nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Opolu, 
ustanowienia służebności przejazdu przez działki , których właścicielem jest Gmina.

W miesiącu  październiku na  wspólnym posiedzeniu  z  Komisją  Oświaty i  Komisją  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej zaopiniowano projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych na 
rok 2013 oraz tzw. opłat śmieciowych, które będą obowiązywały od 01.07.2013r  a także w sprawie 
przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Dobrodzień  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

W miesiącu listopadzie na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty komisja rozpatrzyła pisma 
rolników w sprawie szkód łowieckich, wybrała nieruchomość do procedury Partnerstwa Publiczno 
Prywatnego, zaopiniowała projekt budżetu Gminy na 2013 rok oraz opracowała opinię nt. projektu 
budżetu oraz zaproponowała tematy do pracy komisji na rok 2013.

Sprawozdanie  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  Estetyki  Gminy  i  Miasta,  
Gospodarki  Wodnej,  Bezpieczeństwa Publicznego,  Przeciwpożarowej  i  Ochrony  Środowiska  z  
realizacji planu za 2012r przedstawiła wiceprzewodnicząca Jadwiga Kasprzyk..

W  miesiącu  styczniu  w  posiedzeniu  uczestniczył  Komendant  Komisariatu  Policji  w 
Dobrodzieniu,  który  przedstawił  informację  na  temat  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie 
Gminy.

W miesiącu  marcu  2012r.  Pan  Krzysztof  Peciak  -  Kierownik  Wojewódzkiego  Zarządu 
Melioracji i  Urządzeń Wodnych w Opolu – Oddział w Oleśnie przedstawił informację na temat 
oczyszczania odcinków cieków wodnych od Zalewu do ul. Parkowej oraz wzmocnienia brzegów 
rzeki na tym odcinku kamieniami z siatki – co zostało wykonane.

W miesiącu maju Komisja zapoznała się z informacją na temat Akcji ZIMA 2011-2012. Na 
tym posiedzeniu Komisja także w związku z nowym Kodeksem Wyborczym zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie nowego podziału Gminy Dobrodzień na okręgi  wyborcze,  ich granice oraz 
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
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W  lipcu  Komisja  odbyła  wspólne  posiedzenie  z  Komisją  ds.  Budżetu  i  Finansów, 
Działalności  Gospodarczej,  Rolnictwa,  Leśnictwa,  Gospodarki  Żywnościowej,  Gospodarki 
Gruntami,  Współpracy  z  Zagranicą  w  związku  z  udzieleniem  pomocy  dla  poszkodowanych 
nawałnicą i gradobiciem mieszkańców Rzędowic i Pustkowia.

13 września członkowie Komisji  zapoznali  się z  rocznym sprawozdaniem z działalności 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu. 
Dyrektor ZGKiM przedstawił informację na temat rekultywacji składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne  i  obojętne  w  Błachowie  oraz  zwiększenie  zasięgu  oddziaływania  istniejącego 
systemu segregacji odpadów na terenie gminy Dobrodzień.

W  miesiącu  październiku  na  wspólnym  posiedzeniu  z  Komisją  Oświaty  i  Komisją 
Gospodarczą zaopiniowano projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych na rok 2013 oraz tzw. 
opłat śmieciowych, które będą obowiązywały od 01.07.2013r.

27  listopada  br.  Komisja  zaopiniowała  wniosek  o  zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego 
zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków.  Zaopiniowała  projekty  uchwał  na 
Sesję,  która  odbyła  się  w  dniu  30  listopada  br.,  oraz  zaopiniowała  projekt  budżetu  Gminy 
Dobrodzień na 2013r. Opracowała propozycje do planu pracy Komisji na 2013r.

Na  wszystkich  posiedzeniach  Komisja  na  bieżąco  rozpatrywała  wnioski  o  najem  lokali 
mieszkalnych  z  zasobu  komunalnego  oraz  opiniowała  propozycje  zasiedleń  wolnych  lokali 
mieszkalnych.  W ciągu  roku  Komisja  wizytowała  jednostki  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w 
Dobrodzieniu, Szemrowicach, Główczycach i Bzinicy Starej.

Sprawozdanie   z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Kultury  Fizycznej,  Zdrowia,  Opieki  
Społecznej i Promocji Gminy przedstawił przewodniczący Piotr Gaida.

Komisja odbyła 5 posiedzeń.
Zgodnie  z  planem  pracy  Komisji  wizytowano  kolejne  placówki  edukacyjne  na  terenie  gminy 
poprzez odbywanie w nich posiedzeń komisji. W roku 2012 zapoznano się w ten sposób z bazą 
lokalową, ofertą edukacyjną, inwestycjami, potrzebami oraz planami oddziałów przedszkolnych i 
Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Szemrowicach  oraz  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w 
Pludrach.
Komisja zajmowała się następującymi zadaniami:

− zapoznanie  się  z  informacją  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  szkołach 
prowadzonych przez gminę Dobrodzień, w tym o wynikach egzaminów i sprawdzianów za 
rok szkolny 2010/2011.

            Informacje te prezentowane były przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych.
− Omówienie metod prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i 

gimnazjum przez dyrektorów szkół podstawowych i dyrektora publicznego gimnazjum.
− Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

       1/   przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu,
   2/   rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  Dobrodzień  na  rok  2013  środków 
stanowiących fundusz sołecki,
      3/    stanowiska dotyczącego likwidacji Sądu Rejonowego w Oleśnie,
      4/    ustalenia na rok 2012 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
              maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe 
              i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które
              dofinansowanie jest przyznawane,
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       5/    nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu,
       6/    poparcia rezolucji przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego w sprawie uczczenia
               pamięci  bezbronnych i niewinnych ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz zbrodni dokonanych 
               na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej,
       7/     przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i
              i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, 
         8/  rozpatrzenie wniosku Sołectwa Gosławice o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 
              na wykonanie ocieplenia i tynkowania elewacji budynku gminnego w Główczycach,
         9/  rozpatrzenia wniosku sołectwa Bzinica Nowa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
               na wykonanie ogrodzenia boiska w Bzinicy Starej,
        10/  odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.

− Omówienie zasobów pomocy społecznej w gminie.
− Rozpatrzenie wniosku w sprawie nadania nazwy targowisku.
− Zaopiniowanie wniosku w sprawie likwidacji bramek na placu zabaw znajdujących się

                  pomiędzy ulicami Arki Bożka i Dzierży.
− Uczestnictwo  w  spotkaniu  podsumowującym  Targi  Meblowe  odbywające  się  w 

Dobrodzieniu.
− Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012 przedstawiła przewodnicząca Irena  
Miosga.

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Irena Miosga                -    Przewodnicząca
2. Katarzyna Max             -    Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Róża Gaś                      -   Członek Komisji
4. Jadwiga Kasprzyk        -   Członek Komisji
5. Małgorzata Ochman-Lizurek   - Członek Komisji

w roku 2012 odbyła 4 posiedzenia na których rozpatrywano następujące sprawy:
1. Analizowano wykonanie działalności finansowej za rok 2011 oraz Plan Finansowy na 2012 

rok Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
2. Analizowano wykonanie budżetu  w zakresie dochodów budżetu Gminy za rok 2011 w tym 

windykacja podatków i opłat bieżących i zaległości.
3. Analizowano wykonanie budżetu Gminy po stronie wydatków za rok 2011.
4. Analizowano stan mienia komunalnego gminy.
5. Przygotowano wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia za rok 2011, 

wniosek ten  przesłano  do Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Opolu  w celu  uzyskania 
opinii.

6. W okresach kwartalnych analizowano wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 
rok 2012.

7. Analizowano  działalność  finansową,  zatrudnienie  oraz  fundusz  płac  w  Zespole 
Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli.

8. Analizowano przekazywanie dotacji dla niepublicznych jednostek  oraz sposób rozliczenia. 
Szczegółowo  zapoznano  się  z  wykonaniem  dotacji  dla  Niepublicznego  Przedszkola 
Integracyjnego w Błachowie.

9. Zapoznano się z przebiegiem realizacji inwestycji wykonywanych z budżetu gminy w roku 
2012.

10. Opracowano plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
W okresie roku 2012 nie rozpatrywano skarg na pracę burmistrza, ponieważ takie nie wpłynęły.

                                                                                                                                                         6



Punkt 5.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  treść  Uchwały  nr  26/38/2012  Kolegium  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  w Opolu  z  dnia  5  grudnia  2012 roku w sprawie  nieważności  § 4  uchwały nr 
XIX/198/2012  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  z  dnia  30  października  2012  roku  w  sprawie 
określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Na sesję przybył Pan Józef Garbacz Prezes Zarządu  Banku Spółdzielczego w Leśnicy wraz z Panią 
Marianną Skorupa Dyrektorem Banku Spółdzielczego w Dobrodzieniu.
Pan  Prezes  poinformował,  że  w  Międzynarodowym  Roku  Spółdzielczości  Zarząd  Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy Uchwałą Zarządu z dnia 12 grudnia 2012 roku w uznaniu za długoletnią 
działalność  na  rzecz  lokalnego  środowiska  Banku  Spółdzielczego  w  Leśnicy  nadał  Gminie 
Dobrodzień  Pamiątkowy  Medal  Jubileuszu  150-lecia  Bankowości  Spółdzielczej  w  Polsce  z 
wizerunkiem ks.  Piotra  Wawrzyniaka  i  dr  Franciszka  Stefczyka,  który  wraz  z  Aktem Nadania 
złożył na ręce Pani Burmistrz Dobrodzienia.

Punkt 6.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu gminy Dobrodzień na 2013 rok wraz ze zmianami.

Projekt budżetu stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady przedstawił treść Uchwały nr 695/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.

Przewodniczący Rady przedstawił  treść  Uchwały nr  696/2012 z  dnia  5  grudnia  2012r.  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Finansów,  Działalności  Gospodarczej,  Rolnictwa, 
Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą przedstawił 
opinię Komisji na temat projektu budżetu gminy Dobrodzień na 2013 rok  oraz wprowadzonymi 
zmianami do projektu budżetu.
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Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXI/219/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok

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, 
Potyka Norbert
Przeciw : --------------------

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

Podpunkt 2.

Nr XXI/ 220/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

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, 
Potyka Norbert
Przeciw : --------------------

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

Podpunkt 3.

Nr XXI/221/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

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, 
Potyka Norbert
Przeciw : --------------------

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

Podpunkt 4.

Nr XXI/222/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

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, 
Potyka Norbert
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Przeciw : --------------------
Wstrzymał się od głosu : ---------------------- 

Podpunkt 5.

Nr  XXI/223/2012  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków 
ochotniczych straży pożarnych

Z dniem 25 września 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. z zmianie ustawy
o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych ustaw (Dz. U. nr 163 poz. 1015).
Znowelizowana ustawa nadała radom gmin kompetencje do ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Wysokość proponowanego ekwiwalentu pieniężnego nie przekracza 1/175 przeciętnego
wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

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, 
Potyka Norbert
Przeciw : --------------------

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

Podpunkt 6.

Nr XXI/224/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

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, 
Potyka Norbert
Przeciw : --------------------

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

Podpunkt 7.

Nr  XXI/225/2012  w  sprawie   zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w 
Dobrodzieniu

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, 
Potyka Norbert
Przeciw : --------------------
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Wstrzymał się od głosu : ---------------------- 
Uchwały od nr XXI/219/2012 do nr XXI/225/2012 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 11.

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 12.

Interpelacje i wnioski radnych.

1/  Radna  J.  Kasprzyk  zapytała  czy  jest  jakieś  pismo  ile  otrzymaliśmy  dotacji  na  tablice 
dwujęzyczne.

Burmistrz wyjaśniła, że ostatnio było pismo o zwrocie 307,50 zł na tablicę z nazwą miejscowości 
Zwóz.
Wyjaśniła, że przygotowana zostanie prezentacja ile i skąd pozyskaliśmy środki na zrealizowane 
inwestycje w naszej gminie.

2/ Sołtys B. Langer poinformowała, że rozburzono budynek dworca kolejowego w Myślinie a teraz 
chcą rozebrać 3 budynki należące do kolei.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że gmina przejmuje już drogi. Kontakt z PKP wygląda tak, że jak 
jednego dnia zostanie coś uzgodnione to po kilku dniach decyzja jest już inna. Znalazła się osoba, 
która chciała budynek przejąć ale PKP nie wyraziło zgody.

3/ Sołtys R. Lichota w imieniu Weroniki Grejner podziękował Pani Burmistrz za złożone życzenia.
Stwierdził, że Burmistrz wzbudziła w Weronice jeszcze większą siłę walki.

Punkt 13.

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

Punkt 14.

Radni udali się do nowo otwartego Komisariatu Policji w Dobrodzieniu celem jego zwiedzenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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