
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół Nr XXVII/2013

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 października 2013 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 19-tej.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było:13
Nieobecni radni: Gaida Piotr, Potyka Norbert.

Obecni spoza Rady byli:

− Róża Koźlik                           Burmistrz Dobrodzienia
− Marek Witek                          Zastępca Burmistrza
− Waldemar Krafczyk               Sekretarz Gminy
− Aniela Kniejska                     Skarbnik Gminy
− Dariusz Dykta                        Dyrektor ZGKiM
− Mariusz Kucharczyk              Radca Prawny
− Bożena Umiastowska             Dyrektor ZEASiP
− Barbara Orlikowska               Kierownik Referatu   
− Sołtysi i goście zaproszeni wg 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. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny  2012/2013  w  tym  o 

wynikach sprawdzianu i egzaminów. 
5. Prezentacja  programu  edukacji  finansowania  i  dofinansowania  z  Narodowego  Banku 

Polskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 

czerwca 2013 roku.
7. Uchwała  nr 350/2013 z dnia 13 września 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I 
półrocze 2013 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrodzień,
 wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 

stanowiących lokalne mieszkalne,
 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 wyrażenia  woli  przystąpienia  do  opracowania  i  wdrożenia  planu  gospodarki  nisko 

emisyjnej,
 zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

9. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
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Punkt 1.

Otwarcia XXVII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski słowami „ Otwieram XXVII Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych co stanowi quorum, 
przy ktorym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

Punkt 2.

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

Zaproponował, by wprowadzić dodatkowo punkt w sprawie przedstawienia prezentacji programu 
edukacji finansowania i dofinansowania z Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Wspomagania 
wsi oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

− wyrażenia  woli  przystąpienia  do  opracowania   i  wdrożenia  planu  gospodarki  nisko 
emisyjnej,

− zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Na sesję zaproszono także Komendanta Powiatowej Policji w Oleśnie Pana Tomasza Kubickiego, 
który zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu samochodu. Niestety Komendant nie dotarł 
dzisiaj na sesję z uwagi na obowiązki służbowe. Temat zostanie przedstawiony przez Komendanta 
na sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 30 października 2013r.

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 dzialalności w okresie między sesjami tj. w okresie od 30 
sierpnia 2013 roku do 16 października 2013 roku, które przedstawia się następująco:

3 września udział w spotkaniu z mieszkańcami Szemrowic w sprawie podziału środków z Funduszu 
Sołeckiego.

4  września  udział w konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski nt.  „Obowiązków 
samorządów gminnych oraz mieszkańców wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminnie”.
W tym też dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami Ligoty Dobrodzieńskiej w sprawie podziału 
środków z FS.

5  września udział w spotkaniu w sprawie porozumienia dotyczącego tworzenia w województwie 
opolskim Kart dla Rodziny i Kart dla Seniora w ramach realizacji Specjalnej Strefy 
Demograficznej.

W tym też dniu Burmistrz wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Myślina w sprawie 
podziału środków z FS.

6 września odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Główczyce w sprawie podziału środków 
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z FS.

10  września  udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu oleskiego,  kluczborskiego i 
namysłowskiego w celu podpisania  porozumienia w sprawie utworzenia obszaru funkcjonalnego 
Kluczbork-Namysłów-Olesno.

W tym też dniu odbyło się posiedzenie komisji mieszkaniowej.  Radni zaopiniowali wnioski o 
najem lokali mieszkalnych, zapoznali się z rocznym sprawozdaniem z działalności ZGKiM za okres 
od 1 lipca 212r do 30 czerwca 2013r. 

11  września udział w spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego.  Głównym tematem 
było wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyszłe zadania 
samorządów lokalnych w zakresie melioracji.

12 września  udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Kocury w sprawie podziału środków z 
FS.

13  września  udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo-
Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty. Na spotkaniu zadecydowano o kolejnym 
grupowym przetargu na zakup energii elektrycznej.

W tym też dniu Burmistrz  wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Bzinica Stara i 
Bzinica Nowa w sprawie podziału środków z FS.

16 września odbyło się posiedzenie komisji gospodarczej. Radni na komisji zaopiniowali wnioski o 
dzierżawę lub sprzedaż gruntów komunalnych oraz pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w 
sprawie sprzedaży lokalu komunalnego w Pludrach przy ul. Leśnej 2A.

17 września wraz z 46 innymi gminami Burmistrz  podpisała Porozumienie w zakresie partnerskiej 
współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w 
województwie opolskim.  Najważniejszą wspólną inicjatywą sygnatariuszy tego porozumienia jest 
wsparcie rodzin wielodzietnych i osób starszych, zwłaszcza poprzez wprowadzenie powszechnych 
zniżek za usługi publiczne.
W tym też dniu odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej.  Radni dokonali analizy wykonania 
dochodów własnych za 2012 rok i I półrocze 2013r Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, 
dokonali analizy wydatków realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 1 
stycznia do 31  sierpnia 2013r oraz dokonali analizy wykonania budżetu gminy w zakresie 
dochodów i wydatków za I półrocze 2013 roku. 

W tym też dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Gosławice w sprawie podziału 
środków z FS.

18 września  udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Klekotna w sprawie podziału środków z 
FS.

19 wrześnie odbyło się spotkanie z mieszkańcami Kolejka w sprawie podziału środków z FS.

W dniach 20-24 września wraz z Przewodniczącym Rady,  Przewodniczącym Komisji Oświaty, 
Dyrektorem DOKiS oraz z Zastępcą Burmistrza, Burmistrz  wzięła udział w delegacji do  naszego 
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miasta partnerskiego Haan w Niemczech.

26  września udział w spotkaniu z mieszkańcami Warłowa w sprawie podziału środków z FS.  Na 
spotkaniu również odbyły się wybory sołtysa. Sołtysem została wybrana Pani Klaer Zuzanna.

27 września udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Pludry w sprawie podziału środków z FS.

4 października odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu oleskiego. Głównymi tematami 
narady były:  zasady dostępu do elektronicznej bazy danych geodezyjnych i kartograficznych, 
aktualny stan po wprowadzeniu założeń ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi oraz utylizacja zwierząt padłych na drogach 
publicznych.

7 października udział w konferencji pt. :Nowe formy aktywizacji osób starszych- diagnoza, modele, 
perspektywy”,  która odbyła się w ramach projektu „Tranzytowe miejsca pracy-  import modelu 
wsparcia dla szczególnie wrażliwych grup na rynku pracy”.  Projekt realizowany jest przez TSKN 
przy współfinansowaniu środków z UE.  Projekt ten odpowiada na trzy główne wyzwania jakie 
niosą ze sobą zmiany demograficzne:
1.Jak wydłużyć aktywność zawodową i społeczną osób starszych,  aby zabezpieczyć ich byt 
materialny.
2. Jak zabezpieczyć osoby starsze, aby w przyszłości otrzymały potrzebną opiekę i wsparcie.
3. Co zrobić, aby osoby starsze mogły wykorzystać swój potencjał i doświadczenie z pożytkiem dla 
siebie i swoich społeczności ?. 
W ramach tego projektu wyszkolone zostały osoby na tzw. animatorów osób starszych, które mają 
w swoim środowisku prowadzić różne wspierające działania osób z grupy 50 +. Takim animatorem 
osób starszym z terenu naszej gminy została Pani Kasprzyk Jadwiga.

8  września odbyło się posiedzenie komisji oświaty.  Tematem posiedzenia komisji była sprawa 
wydłużenia pracy przedszkola w Bzinicy Starej,  zmniejszenia opłat za przejazdy dzieci 
przedszkolnych oraz pracy przedszkoli w obydwu miesiącach letnich.  Pani Dyrektor DOKiS 
przedstawiła projekt powstania Uniwersytetu III wieku.  Radni pozytywnie zaopiniowali 
przedstawione projekty uchwał w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 
miasta i gminy Dobrodzień, podatku od środków transportowych oraz ustalenia opłaty targowej.

9  października udział w konferencji  w ramach programu NIWKI 2013  nt.  Sieci współpracy 
jednostek samorządów terytorialnych i innych organów prowadzących oraz dyrektorów placówek 
oświatowych.

10 października  udział w spotkaniu z kierownikami sekcji sportowych działających przy DOKiS w 
sprawie projektu budżetu na 2014r.  W spotkaniu wzięli udział również Przewodniczący Rady i 
Przewodniczący Komisji Oświaty.
W tym też dniu Burmistrz  wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez animatora osób 
starszych (Panią Jadwigę Kasprzyk)  w sprawie prezentacji programu „  Nowe formy aktywizacji 
osób starszych”.

14 października odbyło się spotkanie z Trenerem Sekcji pływackiej Vega Panem Pyrog w sprawie 
finansowania sekcji w 2014 roku.

15  października odbyła się narada techniczno-gospodarcza w Nadleśnictwie w Opolu w sprawie 
projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z Programem Ochrony Przyrody.

                                                                                                                                                            4



Punkt 4.

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w tym o wynikach 
sprawdzianu i egzaminów przedstawili dyrektorzy szkół i przedszkoli :

− Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu Pani Aneta Dzikowicz,
− Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu Pani Bożena Gaś,  
− Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach Pani Bożena Konarska-Markiewicz, 
− Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Szemrowicach 

Pani Urszula Witczak,  
− Dyrektor  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami  Przedszkolnymi  w  Turzy  Pan 

Zbigniew Cytera,  
− Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu Pani Ewa Macha,
− w związku z nieobecnością Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej 

Pani  Ireny  Maśniak  –  informację  złożoną  na  piśmie  przedstawił  Przewodniczący  Rady 
Miejskiej Damian Karpinski.

Informacje stanowią załącznik do protokołu.
Odpowiedzi na pytania radnych udzielali dyrektorzy placówek oświatowych.

Na  pytanie  radnego  E.  Korzyniewskiego  z  czego  wynika  średnia  z  języków obcych,  Dyrektor 
Dzikowicz wyjaśniła, że wynika ona ze średniej ilości punktów z egzaminów 3 klas gimnazjalnych.
Odnośnie  pytania  radnego  dotyczącego  czy  ilość  dzieci  w  przedszkolu  w  Główczycach  się 
zmniejsza czy zwiększa, Dyrektor B. Gaś wyjaśniła, że obecnie do przedszkola uczęszcza 13 dzieci, 
od drugiego półrocza dojdzie jeszcze dwóje dzieci.
Dyrektor E. Macha na pytanie radnego odnośnie słodzenia herbaty w przedszkolu wyjaśniła, że tak, 
czasami jest słodzona herbata.
Dyrektor  Z. Cytera dodał,  że  w placówkach oświatowych prowadzone jest  zdrowe odżywianie, 
dzieci otrzymują zdrowy, świeży posiłek.
Radny  E.Korzyniewski  stwierdził,  że  w  sprawozdaniach  brakuje  informacji  na  temat  zadań 
wykonanych zasobami ludzkimi.

Dyrektor  B.Gaś  wyjaśniła,  że  każdy jest  nauczycielem,  z  racji  pełnienia  funkcji  przedstawiają 
informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych.  Wiadomo,  że  przedstawione  osiągnięcia  nie 
dotyczą tylko 1 osoby – dyrektora tylko potrzebny jest zasób ludzki, nie tylko nauczyciel.

Radny Korzyniewski zapytał dlaczego dyrektorzy wstydzą się wymienić tych nauczycieli.

Dyrektor Z. Cytera wyjaśnił, że jeżeli Rada opracuje w punktach co powinna zawierać informacja, 
dyrektorzy się do tego dostosują.

Dyrektor ZEASiP poinformowała, że gdy była po raz pierwszy przedstawiana informacja na temat 
realizacji zadań oświatowych zapytała czy pozostawić przedstawioną formę sprawozdania czy coś 
zmienić. Nie było żadnej propozycji, więc przyjęto taką zasadę.

Burmistrz  stwierdziła,  że  musi  stanąć po stronie  dyrektorów, gdyż umówiliśmy się  jak składać 
sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych.
Dla przykładu Burmistrz podała, że przedstawiając sprawozdanie z wykonania  budżetu musiałaby 
podać ile osób brało udział przy realizacji tego budżetu.
Uważa, że jeżeli rada chce poszerzyć informacje dotyczące realizacji zadań oświatowych to należy 
podać o  konkretnie jakie informacje chodzi.
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Radny E. Korzyniewski stwierdził, że nikt z radnych nie zabiera głosu, bo mają dzieci w szkole.

Radny  G.  Kukowka  zaproponował,  by  radny  przygotował  formalny  wniosek  na  posiedzenie 
Komisji Oświaty.

Przewodniczący Rady stwierdził, że nic nie sugeruje i kwestionuje, ale jeżeli przesłana informacja 
drogą elektroniczną na temat realizacji zadań oświatowych nie była zadawalająca należało wystąpić 
o jej uzupełnienie.

Radny E. Korzyniewski  stwierdził, że Przewodniczący Rady powinien bronić radnych.

Dyrektorzy poszczególnych placowek oświatowych na pytanie radnego T. Miazgi poinformowali 
ile dzieci z orzeczeniami uczęszcza do ich placówki.

Burmistrz poinformowała, że wpłynęło pismo Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Dobrodzieniu   z  prośbą o zabezpieczenie  środków na zapewnienie bezpieczeństwa  podczas 
przeprowadzania dzieci do szkoły i przedszkola przy ulicy Piastowskiej w Dobrodzieniu.

Burmistrz wyjaśniła, że wie, że ulica ta jest bardzo niebezpieczna, ale dowozimy dzieci  na ul.  
Świerczewskiego i jest zapewniony opiekun, który doprowadza bezpiecznie dzieci do szkoły.
Zwróciła się z zapytaniem czy jest dużo dzieci, które korzystałyby z pomocy stójkowego.
Przypomniała,  że na dzisiejszej  sesji  miał  być obecny Komendant  Powiatowy Policji  z  którym 
można  by  porozmawiać  na  temat  bezpieczeństwa  poprzez  wprowadzenie  patroli.  Należałoby 
zaapelować o większy udział policji na ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu przy szkole i przedszkolu.

Dyrektor B.Gaś wyjaśniła, że niejednokrotnie czynili starania o zapewnienie bezpieczeństwa, starali 
się  o  światła  pulsujące i  stójkowego.  Szkoła  odpowiada za  bezpieczeństwo uczniów na terenie 
szkoły, autobusy zatrzymują się przy ul. Świerczewskiego i dzieci wysiadające mają zapewnioną 
opiekę. Uważa, że jest to ogromny problem, działania były czynione , jest to droga wojewódzka.
Dyrektor poinformowała, że na każdym zebraniu z rodzicami mówi się o bezpieczeństwie dzieci, 
by rodzice przywożąc dzieci nie wjeżdżali na teren szkoły, by parkowali koło EKO i w okolicy. 
Stwierdziła, że dużo zmieniło się na lepsze, wielu się dostosowało do próśb, ale są rodzice, którzy 
nie reagują.
Jeżeli byłaby możliwość zatrudnienia stójkowego to jest za.

Radny  B.Cholewa  zapytał  czy  nie  rozwiązałoby  problemu  zamontowanie  furtki  od  ul. 
Świerczewskiego.

Dyrektor B. Gaś poinformowala, że rano na ul. Świerczewskiego podjeżdżają 3 autobusy i rodzice 
nie mogą tam blokować wjazdu. Jest przeciwna tej propozycji, gdyż furtka niczego nie zmieni.
Miejsce  to  będzie  zajęte  przez  urządzenia  zamontowane  w  ramach  programu  Radosna  szkoła. 
Program ten nie będzie realizowany jak było to planowane w tym roku.

Burmistrz wyjaśniła, że jest już gotowa dokumentacja, realizacja przewidziana jest w roku 2014.

Radny T. Miazga jako rodzic poinformował, że stojąc z dzieckiem przy ul. Piastowskiej podmuch 
powietrza jest tak duży, że dziecko ma problem z utrzymaniem się w pozycji stojącej. Ogólnie jest 
ciężko przejść na drugą stronę ulicy.

Dyrektor E. Macha poinformowała, że koło przedszkola są ogromne kałuże, by je ominąć trzeba 
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przejść ulicą.

Dyrektor B. Gaś  stwierdziła, że jeżeli policja pełniłaby patrol w godzinach od 730 do 9-tej i od 1230 

do  14-tej  to  stójkowy  nie  jest  potrzebny.  W  innym  przypadku  nie  ma  opcji,  by  samochody 
zwalniały.

Sekretarz  poinformował,  że  można  do  Urzędu  Pracy  złożyć  wniosek  o  pracownika  na  prace 
publiczne.

Radny E.  Korzyniewski  zaproponował,  by porozmawiać z  policją,  która zatrzymuje osoby pod 
wpływem alkoholu, by odpracowywały karę w formie czynu społecznego i przeprowadzały dzieci 
na przejściu.
Zaproponował także, by ustawić na placu szkolnym tablicę informującą, że wjazd na teren szkoły 
dotyczy tylko pracowników, bo to co się mówi rodzicom , by nie wjeżdżali na teren szkoły nic nie 
daje.

Dyrektor E. Macha zastanawiała się czy może do przeprowadzania dzieci zatrudnić konserwatora z 
przedszkola.

Radny G. Kukowka stwierdził, że jest to bardzo dobry pomysł.

Radny P. Czapla stwierdził, że wprowadziłby całkowity zakaz zatrzymywania się w tym miejscu.

Zastępca  Burmistrza  wyjaśnił,  że  kwestia  zakazu  zatrzymywania  się  przy  przedszkolu  jest 
rozwiązana,  gdyż  przebiega  linia  ciągła  oraz  częściowo  znajduje  się  w  strefie  przejścia  dla 
pieszych.

Dyrektor  B.  Gaś  poinformowała,  że  po  przeprowadzonym  przeglądzie  budynku  szkoły 
podstawowej  w  Dobrodzieniu  zachodzi  potrzeba  remontu  dachu  na  starej  części  szkoły,  gdyż 
zagraża  on  bezpieczeństu.  Dlatego  też  Pani  Dyrektor  zwróciła  się  z  prośbą  o  uwzględnienie 
remontu w budżecie na 2014 rok.

Radny E. Korzyniewski stwierdził, że nie wie czy osoba, która dokonywała przeglądu posiadała 
uprawnienia budowlane.

Dyrektor Gaś wyjaśniła, że przeglądy techniczne są roczne, natomiast 5-letnie wykonuje pan inż. H. 
Graf, który posiada uprawnienia budowlane, jest także inspektorem nadzoru.

Burmistrz wyjaśniła, że jest świadoma, że dach wymaga remontu ale w przyszłorocznym budżecie 
nie stać nas na taki wydatek. Remont dachu zostanie zaplanowany na rok 2015.

Zastępca Burmistrza przedstawił  krótki  filmik nagrany przez ucznia Publicznego Gimnazjum w 
Dobrodzieniu Marka Koj reklamujący Gminę Dobrodzień oczami gimnazjalisty.

Punkt 5.

Pani Jolanta Kopyto przedstawiła prezentację programu edukacji finansowania i dofinansowania z 
Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Wspomagania Wsi, trwającego już przez okres 5 lat. 
Informacja na powyższe stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 6.

Skarbnik Gminy przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za okres od 
1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013 roku.

Informacja stanowi załącznik do protokołu

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały  nr 350/2013 z dnia 13 września 2013r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał :

Podpunkt 1.

Nr XXVII/267/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrodzień,

Drodze gminnej stanowiącej własność Gminy Dobrodzień, zlokalizowanej na działkach o nr 2460 i 
2630 w miejscowości Dobrodzień, proponuje się nadać nazwę ul. Studzienna.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali  :  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  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 2.

Nr  XXVII/268/2013  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokalne mieszkalne,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali  :  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  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 : ---------------------- 
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Podpunkt 3.

Nr XXVII/269/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali  :  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  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 4.

Nr XXVII/270/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali  :  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  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 5.

Nr XXVII/271/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu 
gospodarki nisko emisyjnej,

Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  jako  Instytucja  Wdrażająca 
Priorytetu  IX  Infrastruktura  energetyczna  przyjazna  środowisku  i  efektywność  energetyczna 
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze środków 
Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i  Środowisko 2007-2013 
ogłosiła  konkurs  na  ww.  działanie.  W  ramach  przedmiotowego  konkursu  istnieje  możliwość 
zgłoszenia  projektu  i  uzyskania  wsparcia  na  opracowanie  planu  gospodarki  nisko  emisyjnej. 
Niniejsza  uchwała  stanowi  niezbędny  załącznik  do  wniosku  o  dofinansowanie  realizacji 
przedsięwzięcia.  Dokument  ten  będzie  koniecznym  elementem  dokumentacji  aplikacyjnych  w 
kolejnym okresie programowania 2014-2020. Dofinansowanie do opracowania i wdrożenia Planu... 
kształtuje się na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali  :  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata
Przeciw : --------------------
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Wstrzymał się od głosu : ---------------------- 

Burmistrz udzieliła szerokiego wyjaśnienia na stwierdzenie radnego E. Korzyniewskiego,  że skoro 
jest problem z budżetem, to dziwi się, że nie interesuje radnych na co te pieniądze są przeznaczane, 
ilu jest nauczycieli a ile pracowników administracji.

Podpunkt 6.

Nr XXVII/272/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Proponuje  się  zaciągnąć  kredyt  długoterminowy do  kwoty 500.000,00  zł  z  przeznaczeniem na 
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Spłata kredytu nastąpi w latach  2017-2021.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali  :  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  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 XXVII 267/ 2013 do nr XXVII /272/ 2013 stanowią załącznik.

Punkt 9.

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

Po  zapoznaniu  się  z  treścią  protokołu  przez  radnych,  Przewodniczący  Rady  poddał  go  pod 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został 12 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Punkt 10.

Interpelacje i wnioski radnych:

1/ Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że kolejna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w 
dniu 30 października 2013 roku o godzinie 15-tej.

2/ Burmistrz zwróciła się do radnych z zapytaniem czy wnoszą uwagi do otrzymanego Programu 
Współpracy  Gminy  Dobrodzień  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Program ten jest potrzebny, by ogłosić konkurs na realizację zadań  dla organizacji pozarządowych i 
innych podmiotów prowadzących dzialalność pożytku publicznego.

Radni  pozytywnie  zaopiniowali  otrzymany  Program  Współpracy  Gminy  Dobrodzień  z 
organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
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publicznego na rok 2014.

3/ Burmistrz udzieliła odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji.
Przedstawiła  informację  w  sprawie  interpelacji  mieszkańców  sołectwa  Myślina  dotyczącą 
lokatorów budynku zlokalizowanego w Myślinie przy ul. Przejazdowej 2.

4/ Burmistrz przedstawiła treść pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z dnia 19 września br. 
dotyczącego propozycji zawarcia ugody przed Wojewodą Opolskim w sprawie ustalenia wypłaty 
odszkodowania za przejęte grunty pod budowę obwodnicy miejscowości Dobrodzień w ciągu drogi 
wojewódzkiej  nr  901,  które  były  własnością  Gminy.  Zarząd  biorąc  pod  uwagę,  że  planowana 
inwestycja  drogowa zdecydowanie  poprawi  bezpieczeństwo ruchu drogowego na  terenie  naszej 
gminy zaproponował kwotę 10.000,-złotych za 1 hektar. Kwota odszkodowania wyniosłaby 37 968 
złotych. Podpisanie ugody przed Wojewodą przyspieszy prowadzenie postępowania.

Stanowisko Rady Miejskiej:  Rada Miejska wyraziła pozytywną opinię w sprawie prozycji zawarcia 
ugody przed Wojewodą Opolskim w sprawie  kwoty odszkodowania  za  przekazane  grunty pod 
budowę obwodnicy miejscowości Dobrodzień w ciągu drogi wojewódzkiej 901.
Rada nie wniosła zastrzeżeń do zaproponowanej kwoty odszkodowania zdając sobie sprawę z faktu, 
że mogłaby pozyskać wyższą kwotę ale z uwagi na ważność inwestycji zaakceptowała kwotę 37 
968 ,- złotych.

5/ Zastępca Burmistrza poinformował, że mieszkańcy Pietraszowa wspólnie z urzędem wystąpili z 
wnioskiem  o  wykonanie  przejścia  dla  pieszych  w  Pietraszowie  przy  skrzyżowaniu  ulicy 
Koszwickiej i Figla w ciągu drogi krajowej.
W odpowiedzi  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  poinformował,  że  niezmiennie  podtrzymuje  swoje 
negatywne stanowisko.

6/ Radny E. Grabiński zapytał o możliwość połączenia ul. Łącznej w Myślinie z drogą krajową. Jest 
to odcinek 2 metrów.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że są 3 takie sytuacje w Bzionkowie, Pludrach i Myślinie i wszędzie 
powodem jest uzyskanie  warunków  technicznych.

7/ Na pytanie sołtys D. Maleski w sprawie łącznika  - przebudowy drogi 901 na odcinku Malichów 
– Dobrodzień, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jeżeli będą środki to istnieje możliwość budowy 
dalszego odcinka obwodnicy Dobrodzień – Błachów – Malichów.

8/ Radny B. Cholewa zapytał czy powstał już Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
( PSZOK ).

Burmistrz  wyjaśniła,  że  jeszcze nie  ma tego punktu,  w projekcie  budżetu na 2014 rok zostaną 
zabezpieczone środki na jego wykonanie.

9/  Dyrektor  ZGKiM  na  zgłoszoną interpelację  radnego E.  Gascha  w sprawie  pojemników na 
odpady komunalne w budynkach POM-u poinformował, że dostawią pojemniki.

10/ Radny E. Korzyniewski wnioskował, by powtórzyć w „Echu” informację dotyczącą opłat za 
śmieci.
Zapytał o modernizację budynku przy ul. Moniuszki w Dobrodzieniu ( Przychodnia Eskulap).
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Burmistrz poinformowała, że był projekt na modernizację tego budynku . W następnym okresie 
programowania nie mogą być zgłoszone pomieszczenia użyteczności publicznej, z których czerpie 
się dochody.
Modernizacja  budynku  finansowana  jest  przez  gminę,  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu oraz właściciela przychodni dr Filipczyka.

11/ Radny G. Kukowka zwrócił się z zapytaniem jakie są dalsze losy ferm wiatrowniczych.

Burmistrz  poinformowała,  że firma przyniosła  odwołanie od negatywnej  decyzji.  Samorządowe 
Kolegium  Odwoławcze  poinformowało,  że  do  końca  roku  odwołanie  zostanie  rozpatrzone. 
Burmistrz podejrzewa, że SKO uchyli decyzję i skieruje do ponownego rozpatrzenia.
Niestety protesty mieszkańców nie będą już podstawą do wydania negatywnej decyzji.  Niektóre 
gminy podejmują uchwałę w sprawie ustalenia odległości od wiatraków. Nie wie jak długo będzie 
rozpatrywane odwołanie. Unia Europejska obcięła środki na energię odnawialną.

Radny  G.  Kukowka  wnioskował  o  przygotowanie  projektu  uchwały  intencyjnej  w  sprawie 
określenia odległości ferm wiatrowniczych od zabudowań mieszkalnych.
Stwierdził,  że  mieszkańcy  i  inwestorzy  czekają  na  jasną  ustawę,  która  określi  parametry  od 
zabudowań mieszkalnych i siedlisk.

Radny  E.  Grabinski  zapytał  czy  myślenie,że  odległość  800-1000  m  wystarczy  by  wstrzymać 
inwestycję?

Radny  G.  Kukowka  stwierdził,  że  jeżeli  uznamy,  że   1500m wystarczy  to  można  wstrzymać 
inwestycję. Prosi radnych o poparcie wniosku.
Uważa, że należy dać sobie trochę czasu, gdyż teraz wszyscy kładą nacisk na mikroinstalacje.

Burmistrz  przedstawiła  całą  procedurę  uzyskania  niezbędnych realizacji  inwestycji  dotyczących 
budowy elektrowni wiatrowych w Gminie Dobrodzień.

12/ Radna J. Kasprzyk poinformowała, że została animatorem osób starszych, nie jest zatrudniona 
w urzędzie,  jest  stażystą  do końca  miesiąca  lutego 2014 roku.  Jej  rolą  jest,  by coś  zrobić  dla 
seniorow, by mogli żyć aktywnie. 

Punkt 11.

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Damian Karpinski
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