
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół Nr XXX/2013

z  Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-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.

Obecni spoza Rady byli:
− Róża Koźlik                      Burmistrz Dobrodzienia
− Marek Witek                     Zastępca Burmistrza
− Waldemar Krafczyk          Sekretarz Gminy
− Dariusz Dykta                   Dyrektor ZGKiM
− Agnieszka Hurnik             Dyrektor DOKiS
− Barbara Orlikowska          Kierownik Referatu
− sołtysi wg 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  przewodniczących  komisji  z  realizacji  planu  pracy  komisji  stałych  Rady 

Miejskiej za 2013 rok. 
5. Projekt budżetu gminy na 2014 rok.
6. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o 

przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.
7. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o 

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

Gospodarki  Żywnościowej,  Gospodarki  Gruntami,  Współpracy  z  Zagranicą  na  temat 
projektu budżetu gminy na 2014 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej 

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

 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,
 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu na 2014 

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

Otwarcia  XXX Sesji  Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu  dokonał  Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski słowami „ Otwieram XXX 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 przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o 
dzisiejszej sesji, po czym poddał go pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj.od  dnia 01 grudnia 
do dnia 20 grudnia 2013 roku.

2  grudnia odbyła się konferencja  nt.  Nowych standardów strategii energetycznej dla gmin. 
Konferencja odbyła się w Kaletach. Udział w konferencji wziął z-ca burmistrza Marek Witek.

4  grudnia udział w spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego,  które odbyło się w 
Zębowicach.  Głównym tematem spotkania było „Zarządzanie energią w samorządzie lokalnym i 
instalacji fotowoltaicznych”. 

11  grudnia udział w konferencji nt.  przeciwdziałania  depopulacji w województwie opolskim w 
odniesieniu do następnego okresu programowania na lata 2014-2020.

12  grudnia Burmistrz  wzięła udział w zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową w 
Szemrowicach w Dniu Otwartych Drzwi Szkoły.  Rodzice mieli okazję poznać jak odbywają się 
zajęcia w szkole i poznać wszystkie pomoce naukowe,  które zostały zakupione przez szkołę w 
związku z prowadzonymi projektami unijnymi.

W tym też dniu odbyło się spotkanie par małżeńskich, które w b.r obchodziły jubileusz 50-cio lecia 
związku małżeńskiego. Z tego tytułu zostali odznaczeni medalem za długoletnie pożycie 
małżeńskie.

Burmistrz wzięła również udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez koło emerytów 
w Dobrodzieniu.

Także w tym dniu odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej. Radni dokonali analizy wydatków w 
dziale Administracja Publiczna za okres 10 miesięcy 2013r, dokonali analizy przebiegu inwestycji i 
remontów za okres 10 miesięcy oraz opracowali plan pracy komisji na 2014 rok.

13  grudnia Burmistrz  wraz  z  Przewodniczącym  Rady  Miejskiej  wzięli  udział w spotkaniu z 
przedstawicielami Stacji Opieki Caritas w celu podsumowania działalności za 2013 rok. 

16  grudnia udział w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Dolna Mała Panew.  Głównym 
tematem posiedzenia było uchwalenie budżetu związku na 2014 rok.
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W tym też dniu odbyło się posiedzenie komisji gospodarczej.  Radni na posiedzeniu zaopiniowali 
wnioski o najem i sprzedaż lokali komunalnych,  pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu gminy 
na 2014 rok, opracowali opinię Komisji w sprawie projektu budżetu gminy, jak również plan pracy 
komisji na 2014 rok.

17  grudnia udział w uroczystości przekazania przez Komendę Wojewódzką PSP samochodu 
strażackiego na rzecz Powiatowej Komendy PSP w Oleśnie.

W tym też dniu Burmistrz wzięła udział w posiedzeniu Rady Opiniującej LGD Kraina Dinozaurów 
w celu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru na „Małe Projekty”.

Punkt 4.

Przewodniczący  Komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  przedstawili  sprawozdanie  z 
realizacji planu pracy komisji za 2013 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013 przedstawiła przewodnicząca Irena  
Miosga.

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:
Irena Miosga   - Przewodnicząca
Katarzyna Max – Wiceprzewodnicząca
Rozalia Gaś – Członek komisji
Jadwiga Kasprzyk – Członek komisji
Małgorzata Ochman-Lizurek – Członek komisji

Komisja Rewizyjna odbyła 7 posiedzeń na których analizowano następujące  zagadnienia:
Realizacja dochodów budżetowych oraz windykacja podatków i opłat za rok 2012. Analizowano 
stan  mienia  komunalnego  Gminy  za  2012  rok.  Przeprowadzono  analizę  wydatków  czterech 
wybranych sołectw.
Komisja  zapoznała  się  z  wystąpieniem  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  z 
przeprowadzonej  kontroli  kompleksowej  w  Gminie  Dobrodzień  za  rok  2011  oraz  wybranych 
zagadnień za rok 2009, 2010 i 2012. Dokonano analizy wydatków budżetowych za rok 2012.
Komisja  przygotowała  wniosek  do  RIO  w  Opolu  o  udzielenie  absolutorium  Burmistrzowi 
Dobrodzienia za 2012 rok.
Komisja analizowała kwartalne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2013.
Analizowano działalność finansową Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za rok 
2012 oraz I kwartał 2013 roku.
Analizowano wykonanie  wydatków Ochotniczej  Straży Pożarnej  za  okres  od  1 stycznia  do  30 
października 2013 roku.
Przeprowadzono analizę dochodów własnych Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 
2012 oraz I półrocze 2013 rok.
Komisja  Rewizyjna  na  jednym z posiedzeń zajmowała  się  rozpatrzeniem skargi  na  działalność 
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu.
Analizowano  przekazywanie  dotacji  z  budżetu  dla  jednostek  niepublicznych,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Bzinicy  Starej  prowadzonej  przez 
Stowarzyszenie. Zapoznano się z realizacją wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Narkomanii  za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 
2013 roku.
Dokonano analizy wydatków w Administracji Publicznej za okres od 1 stycznia do 30 października 
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2013 roku. Zapoznano się z przebiegiem realizacji inwestycji i remontów dróg w gminie za rok 
2013. Opracowano plan pracy komisji na 2014 rok.

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 składająca się z 9 osób, w roku 2013 odbyła sześć posiedzeń.
Stałym punktem posiedzeń komisji było opiniowanie wniosków o wykup lokali mieszkalnych z 
zasobu  komunalnego,  o  dzierżawę  i  wykup  gruntów  oraz  przekształceń  prawa  użytkowania 
wieczystego w prawo własności. 
Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 5 lutego komisja zaopiniowała projekty uchwał związane z 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych m.in. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty , 
określeniem metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniem 
stawki opłaty. Zapoznano się z informacją na temat niezagospodarowanych działek gminnych, które 
nie są wydzierżawione, dla wybranych obrębów geodezyjnych.
Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia radni zapoznali się z wizją zagospodarowania rządcówki, ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2013 rok,  zaproponowali  wysokość 
czynszu dzierżawnego za reklamę, zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.
W dniu 6 czerwca omawiana była sprawa możliwości zbycia nieruchomości po RSP „ Jedność” w 
Likwidacji, zaopiniowano projekty uchwał w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania 
z  tych  przystanków;  wstępnej  lokalizacji  nowych  przystanków  autobusowych  przy  drodze 
wojewódzkiej i powiatowej na terenie gminy Dobrodzień.
W  miesiącu  wrześniu  komisja  prócz  stałych  punktów  dotyczących  opiniowania  wniosków 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu komunalnego położonego w Pludrach.
W dniu  21  października  odbyło  się  wspólne  posiedzenie  z  Komisją  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej. Dokonano zaopiniowania projektów uchwał dotyczących stawek podatkowych na 
2014  rok  tj.  w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości,  podatku  od  środków 
transportowych, ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień.  Komisje 
zaproponowały,  aby  ponownie  wystąpić  z  pismem  do  przedsiębiorców  o  nieparkowanie 
samochodów w obrębie rynku przez ich pracowników.
W miesiącu grudniu komisja zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2014 rok oraz opracowała 
opinię na temat projektu budżetu. Komisja opracowała także plan pracy na 2014 rok.
Zaopiniowała wnioski w sprawie zamiany gruntów przy ul. Solnej ze Wspólnotą Mieszkaniową 
oraz nieodpłatne przejęcie gruntów pod drogami w miejscowości Myślina.

Sprawozdanie  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  Estetyki  Gminy  i  Miasta,  
Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego,  Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska  z  
realizacji planu za 2013 rok przedstawiła wiceprzewodnicząca Jadwiga Kasprzyk.

Komisja Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w 2013 roku odbyła 5 posiedzeń, w tym jedno 
posiedzenie wspólne z Komisją ds. Budżetu i Finansów.

W miesiącu  lutym Komisja  dokonała  wizytacji  pomieszczeń obrony cywilnej  w Dobrodzieniu. 
Zaopiniowała projekty tzw. uchwał śmieciowych, a także projekty uchwał  w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości oraz ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami. Zapoznała się ze stanem 
zaawansowania  inwestycji  związanych  z  budową kanalizacji  oraz  odnową nawierzchni  dróg  w 
gminie. Komisji przedstawiona została prezentacja multimedialna dróg wymagających remontu na 
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terenie gminy Dobrodzień.

W miesiącu maju w posiedzeniu komisji uczestniczył Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w 
Dobrodzieniu  p.  Tadeusz  Spalik.  Poruszono sprawy oznakowania  drogowego na  terenie  miasta 
Dobrodzienia.  Komisja  zapoznała  się  z  gospodarką  odpadami  na  terenie  gminy Dobrodzień,  z 
informacją ZGKiM na temat wynajmowania lokali użytkowych będących w administracji zakładu. 
Skarbnik  Gminy  przedstawiła  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2012r.  Komisja 
dokonała wizytacji jednostek OSP w Klekotnej i Rzędowicach.

W miesiącu wrześniu komisja zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym z działalności ZGKiM w 
Dobrodzieniu za okres od 01.07.2012r. do 30.06.2013r. Dokonała wizytacji ujęcia wody pitnej przy 
ul.  Rzędowickiej  w  Dobrodzieniu,  przepompowni  i  wieży  ciśnień  w  Dobrodzieniu.  Komisja 
wnioskowała o wystąpienie do właścicieli sklepów mieszczących się w rynku o nie parkowanie i 
nie zajmowanie miejsc parkingowych w rynku przez cały dzień. 

W 21.10.2013r.  odbyło  się  wspólne  posiedzenie z  Komisją  ds.  Budżetu i  Finansów. Dokonano 
zaopiniowania  projektów  uchwał  podatkowych  na  rok  2014.  Komisja  zaproponowała,  aby 
ponownie wystąpić z pismem do przedsiębiorców o nieparkowanie samochodów w obrębie rynku 
przez ich pracowników oraz o poruszenie tematu na łamach gazety „Echo Dobrodzienia”.

W miesiącu listopadzie 2013r. Komisja zapoznała się z informacją o inwentaryzacji  i  utylizacji 
azbestu,  zaopiniowała  wniosek  o  zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i 
odprowadzania  ścieków.  Zaopiniowała  projekt  budżetu  gminy  Dobrodzień  na  2014r.  oraz 
opracowała propozycje do  planu pracy komisji na 2014 rok.

Na  wszystkich  posiedzeniach  Komisja  na  bieżąco  rozpatrywała  wnioski  o  najem  lokali 
mieszkalnych  z  zasobu  komunalnego  oraz  opiniowała  propozycje  zasiedleń  wolnych  lokali 
mieszkalnych. 

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

Komisja Oświaty odbyła 5 posiedzeń.

Zgodnie  z  planem  pracy  Komisji  wizytowano  kolejne  placówki  edukacyjne  na  terenie  gminy 
poprzez odbywanie w nich posiedzeń komisji. W roku 2013 zapoznano się w ten sposób z bazą 
lokalową,  ofertą  edukacyjną,  inwestycjami,  potrzebami  oraz  planami  Zamiejscowego  Oddziału 
Przedszkolnego w Myślinie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy.

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 2012/2013.

            Informacje te prezentowane były przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych.
 Przedłużono  powierzenie  stanowiska  dyrektora  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w 

Pludrach  pani  Bożenie  Konarskiej-Markiewicz  na  okres  od  01.09.2013r.  do  31.08.2018 
roku.

 Zapoznanie  się  z  nową  dyrektor  Dobrodzieńskiego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  –  panią 
Agnieszką Hurnik oraz jej wizją i planami dotyczącymi podległej instytucji.

 Spotkano się z przedstawicielami klubów sportowych działających na terenie gminy w celu 
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zapoznania się z ich funkcjonowaniem oraz potrzebami.
 Organizacja  dowozu  uczniów  do  szkół  od  1  września  2013  roku  wraz  z  transportem 

publicznym w gminie.
 Zapoznanie się z zadaniami gminy  związanymi z nowelizacją ustawy o systemie oświaty 

( tzw. ustawą przedszkolną).
 Dotacje dla niepublicznych szkół oraz przedszkoli.
 Omówienie  wraz  z  dyrektorami  placówek oświatowych w gminie  zasad  oraz  sposobów 

nauczania dwujęzycznego, korzyści z niego wynikających oraz możliwości placówek w tym 
zakresie.

 Zapoznanie się z potrzebami oraz planami rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Dobrodzieniu.

 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
 Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  realizacji  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy 

Dobrodzień  z  organizacjami  pozarządowymi  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego w roku 2012.

 Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  działalności  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej wraz z potrzebami. Omówienie zasobów pomocy społecznej w gminie wraz z 
wizytacją pomieszczeń byłego Komisariatu Policji w budynku urzędu miasta.

 Na bieżąco rozpatrywano pisma mieszkańców oraz opiniowano projekty uchwał.

Punkt 5.

Burmistrz Dobrodzienia przedstawiła projekt budżetu gminy, który szczegółowo był omawiany na 
posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Projekt budżetu stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 629/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku 
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  opinii  o  przedłożonym 
projekcie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 630/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku 
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  opinii  o  przedłożonym 
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu  i  Finansów,  Działalności  Gospodarczej,  Rolnictwa, 
Leśnictwa,  Gospodarki  Żywnościowej,  Gospodarki  Gruntami,  Współpracy  z  Zagranicą  Paweł 
Czapla przedstawił opinię komisji na temat projektu budżetu gminy Dobrodzień na 2014 rok. 

Opinia stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXX/289/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej 
św. Marii Magdaleny z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny

Na pytanie radnego E. Korzyniewskiego jaka jest wartość tej działki, zastępca burmistrza wyjaśnił, 
że około 12.000,00 złotych.

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, 
Potyka Norbert

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

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

Salę obrad opuścił radny Piotr Gaida.

Podpunkt 2.

Nr XXX/290/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : 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,  Potyka 
Norbert

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

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

Podpunkt 3.

Nr XXX/291/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : 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,  Potyka 
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Norbert

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

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

Na salę obrad powrócił radny Piotr Gaida.

Podpunkt 4.

Nr XXX/292/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2014 rok

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, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 5.

Nr XXX/293/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

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, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 6.

Nr XXX/294/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

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, 
Potyka Norbert

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

Podpunkt 7.

Nr  XXX/295/2013  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w 
Dobrodzieniu

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, 
Potyka Norbert

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

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

Uchwały od nr XXX/289/2013 do nr XXX/295/2013 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 10.

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 jednogłośnie.

Punkt 11.

Interpelacje i wnioski radnych.

1/Radna  J.  Kasprzyk  poinformowała,  że  wspólnie  z  młodzieżą  z  Zespołu  Szkół 
Ponadgimnazjalnych zostaną założone w szczególności dla osób samotnych „ pudełka życia”, które 
będą  przechowywane  w  lodówkach  poszczególnych  seniorów  informujących  o  chorobach  lub 
zażywanych lekach. Informacja ta będzie bardzo pomocna w przypadku konieczności udzielenia 
pomocy przez służby medyczne lub sąsiadów. Poprosiła radnych i sołtysów o zgłaszanie osób, które 
byłyby zainteresowane takim pudełkiem.

2/ Sołtys B. Langer zgłosiła interpelację dotyczącą budynku magazynu należącego do PKP, który 
grozi zawaleniem – działka 215/54, przy parkingu kościelnym w Myślinie.

3/ Na  pytanie sołtysa N. Przybyły odnośnie oświetlenia ul. Dobrodzieńskiej w Bąkach, Burmistrz 
wyjaśniła, że zadanie to zostało ujęte w budżecie na 2014 rok.

4/ Radny E. Korzyniewski stwierdził, iż podejrzewa, że zostaną środki na odśnieżaniu i w związku 
z tym zapytał, czy nie można ich przeznaczyć na zakup urządzeń do ćwiczeń do parku miejskiego.
Burmistrz wyjaśniła, że o ile będzie nadwyżka to będzie to wirtualna nadwyżka, gdyż mamy do 
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spłacenia kredyt, zima się przesunęła w czasie i środki będą wykorzystane. Z dochodów własnych 
nie obiecuje środków na zakup tych urządzeń, można jedynie pisać projekty.

Radny E. Grabiński przypomniał, że na posiedzeniu komisji oświaty była mowa, że jeżeli będą 
oszczędności to należy je przeznaczyć na spłatę kredytu lub na drogi.

5/  Radny  E  Korzyniewski  stwierdził,  że  są  pozytywne  opinie  na  temat  działalności 
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i  Sportu. Zapytał,  czy pani dyrektor w dalszym ciągu pełni 
funkcję przewodniczącej Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Pani A. Hurnik poinformowała, że nie pełni już tej funkcji. Nowym prezesem ZNP została Pani 
Głomb-Sołtysik.

6/  Radni  wnioskowali,  by  rozeznać  sprawę  dotyczącą  odbioru  odpadów  poprodukcyjnych  i 
budowlanych. Informację w tej sprawie należy przedstawić na posiedzeniu komisji lub sesji.

7/  Na  pytanie  radnej  J.  Kasprzyk  na  jaką  kwotę  została  wyceniona  „rządcówka”,  zastępca 
burmistrza poinformował, że na kwotę 110.000 złotych.

8/ Radni zapoznali się z prezentacją multimedialną na temat wykonanych inwestycji w gminie w 
2013 roku.

Punkt 12.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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