
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół Nr XXXII/2014

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 17 marca 2014 roku.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 1815.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było:15.

Obecni spoza rady byli:

− Róża Koźlik                             Burmistrz Dobrodzienia
− Marek Witek                            Zastępca Burmistrza
− Waldemar Krafczyk                 Sekretarz Gminy
− Klaudia Tkaczyk                      Dyrektor MGOPS
− Dariusz Dykta                          Dyrektor  ZGKiM
− Bożena Umiastowska               Dyrektor  ZEASiP
− Mariusz Kucharczyk                Radca Prawny
− Joanna Nieszwiec Jaszcz          p.o Kierownika Referatu
− Liliana Adamska                      Inspektor
− Barbara Orlikowska                 Kierownik Referatu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
4. Ocena i raport z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu 

Odnowy miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganie  bezdomności 
zwierząt,

 zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Bzinica Stara i Bzinica Nowa,
 ustalenia  opłat  za  świadczenia  udzielane  w  publicznych  przedszkolach  i  oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień,
 ustalenia  na  rok  2014  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,

 zmiany  Uchwały  Nr  XXXII/247/2009  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  z  dnia  30 
listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania 
dotacji  dla  niepublicznych  szkół  i  przedszkoli  działających  na  terenie  Gminy 
Dobrodzień,

 utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork  -Namysłów –Olesno,  
 dostosowania  opisu  granic  okręgów  wyborczych  gminy  Dobrodzień  do  stanu 

faktycznego,
 dostosowania  opisu  granic  obwodów  głosowania  gminy  Dobrodzień  do  stanu 

faktycznego,
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 przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,

6. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia XXXII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski słowami” Otwieram XXXII 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. Zaproponował, by dodatkowo do porządku obrad wprowadzić 
podjęcie uchwały w sprawie:

− przekazania środków pieniężnych na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
− wprowadzenia oraz zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miasta Dobrodzień.

Następnie porządek obrad po zmianach poddał pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. 6 lutego do 17 
marca 2014 roku.
 
10 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej. Radni zaopiniowali wnioski o dzierżawę i 
sprzedaż gruntów będących własnością gminy, zapoznali się z aktualnym stanem powierzchni pod 
działalność gospodarczą, pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 
2014r oraz w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Bzinica Stara i Bzinica Nowa. Radni na 
posiedzeniu  rozważali  również  sprawę  ustanowienia  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  w  celu 
poprawienia rozwoju przedsiębiorczości w gminie Dobrodzień.

12  lutego Burmistrz  wzięła  udział  w  spotkaniu  członków  Lokalnej  Grupy  Działania  „Kraina 
Dinozaurów”  w  sprawie  planowanego  naboru  wniosków  w  zakresie  odnowy  wsi  i  małych 
projektów.

13  lutego na  zaproszenie  Hansa  Joachima  Uthke  Burmistrz  wraz  z  Przewodniczącym  Rady 
Miejskiej, Zastępcą Burmistrza i Dyrektorem Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu wzięła 
udział w wernisażu prac nt. życia Edyty Stein. Wernisaż odbył się we Wrocławiu w Domu Edyty 
Stein.

16 lutego odbył się Turniej Brydża Sportowego o Puchar Śnieżnego Płatka.
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17 lutego odbyło  się  posiedzenie  komisji  gospodarki  komunalnej.  Radni  rozpatrzyli  wnioski  o 
najem  lokali  mieszkalnych.  Dokonali  analizy  funkcjonowania  systemu  gospodarki  odpadami 
komunalnymi.

18 lutego odbyło się spotkanie z Pawłem Mrozkiem w celu ustalenia ostatecznej wersji regulaminu 
konkursu „Dobrodzień miastem jutra”.

19 lutego odbyło się spotkanie z firmą brokerską w celu dokonania analizy ubezpieczenia majątku 
gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

24 lutego odbyło się spotkanie z projektantem p. Maciantowiczem w celu wykonania dokumentacji 
na  wykonanie  sieci  wodociągowej  bądź  studni  głębinowych  wraz  z  uzdatnianiem  wody  dla 
miejscowości Dąbrowica i Rędzina.

26  lutego Burmistrz  wzięła   udział  w  spotkaniu  z  Animatorem  Osób  Starszych  p.  Jadwigą 
Kasprzyk.  Spotkanie stanowiło podsumowanie wszystkich działań dokonanych przez Animatora 
podczas sześciomiesięcznego odbytego stażu.

27 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Szkoły w Gosławicach Pro Liberis Silesia w 
sprawie wysokości subwencji na 1 ucznia w 2014 roku.

01 marca odbył się II Zlot Morsów Opolszczyzny. W tym też dniu odbył się w Radłowie Turniej 
sportowy radnych gmin powiatu oleskiego.

04 marca Burmistrz podpisała w imieniu gminy Akt Notarialny  mówiący o przejęciu przez gminę 
działek położonych w Pludrach stanowiących ul. Piaskową.
W tym też dniu odbyło się spotkanie z sołtysami gminy Dobrodzień. Na spotkaniu przedstawiciel 
Urzędu Skarbowego przedstawił w jaki sposób można złożyć deklarację podatkową za 2013 rok 
przez  internet.  Sołtysi  zostali  zapoznani  z  informacją o systemie   i  funkcjonowaniu  mobilnego 
PSZOK-u. Na spotkaniu ustalono iż, organizatorem tegorocznych dożynek będzie sołectwo Bzinica 
Stara, Bzinica Nowa i Kolejka. Przedstawiono również  zmiany ustawy o funduszu sołeckim.

10  marca odbyło  się  Walne  Zebranie  członków  Śląskiego  Stowarzyszenia  Samorządowego  w 
którym wziął udział Zastępca Burmistrza.

W tym  też  dniu  odbyło  się  posiedzenie  komisji  oświaty.  Posiedzenie  odbyło  się  w  budynku 
Przedszkola  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Dobrodzieniu.  Radni  na  posiedzeniu  pozytywnie 
zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:

− ustalenia  opłat  za  świadczenia  udzielane  w  publicznych  przedszkolach  i  oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę,

− ustalenia na rok 2014 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,

− zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Dobrodzień,

− utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno,
− dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Dobrodzień do stanu faktycznego,
− dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Dobrodzień do stanu faktycznego,
− przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
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Radni  na  posiedzeniu  komisji  zadecydowali  o  przedłużeniu  powierzenia  stanowisk  (bez 
organizowania konkursu) dyrektorom szkół podstawowych którym w br. upływa kadencja.
11 marca odbyło się otwarcie ofert w przetargu na modernizację miejsca spotkań mieszkańców w 
Pludrach. Na przetarg wpłynęło 5 ofert. 

13 marca odbyło się spotkanie z p. Włodarzem i dyrektorem Dobrodzieńskiego Ośrodka  Kultury i 
Sportu w sprawie organizacji Dobrodzieńskiej Sety.
W tym też dniu odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie Zawadzkie z udziałem Prezesa Nasycalni 
Pludry w sprawie przejęcia przez gminę ul. Tartacznej w Pludrach.
Odbyło  się  również  spotkanie  z  przedstawicielami  OSP  Dobrodzień  w  sprawie  przesunięcia 
samochodu z OSP Dobrodzień do jednostki OSP Główczyce w związku ze złożonym wnioskiem o 
włączenie  jednostki  do  KSRG.  Tematem spotkania  był  również  zakup  nowego  samochodu  do 
ratownictwa technicznego dla jednostki w Dobrodzieniu w przyszłym roku bądź złożenia wniosku o 
dotację unijną z nowego okresu programowania na lata 2014-2020.

14 marca odbył się przetarg na remont cząstkowy dróg. Na przetarg wpłynęło 8 ofert.
Odbyło się także posiedzenie komisji gospodarki komunalnej. Radni rozpatrzyli wnioski o najem 
lokali  mieszkalnych  oraz  dokonali  analizy  funkcjonowania  systemu  gospodarki  odpadami 
komunalnymi.

Burmistrz  udzieliła  informacji  na  temat  realizacji  interpelacji  zgłoszonych  na  poprzedniej  sesji 
Rady Miejskiej.

Punkt 4.

Ocena  i  raport  z  przebiegu  realizacji  projektów  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  z  Planu 
Odnowy miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017.

Burmistrz  poinformowała,  że  była  podjęta  uchwała  w  sprawie  Planu  Odnowy  Miejscowości 
Dobrodzień, która jest załącznikiem do wniosku o pozyskanie środków unijnych.
Zgodnie  z  uchwałą  raz  w  roku  musi  być  przedstawiona  ocena  i  raport  z  przebiegu  realizacji 
projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu Odnowy Miejscowości Dobrodzień na lata 
2010-2017.

Pani Joanna Nieszwiec-Jaszcz przedstawiła zadania, które zostały wykonane w roku 2013 tj:
1/  Termomodernizacja  budynku  Przychodni  Lekarskiej  w  Dobrodzieniu  przy  ul.  Moniuszki  2 
( wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, pieca centralnego ogrzewania oraz 
grzejników)

− wniosek  złożono  do  RPO,  jednak  uzyskał  niewystarczającą  ilość  punktów  i  nie  został 
zakwalifikowany do dofinansowania. Zadanie zostało wycofane.

− W roku  2013  Urząd  Miejski  wspólnymi  siłami  z  Zakładem  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej  a  także wynajmującymi  budynek,  wymieniono pokrycie  dachowe.  Urząd 
zakupił materiały. ( poniesione środki finansowe w wysokości 39 996, 16 złotych ).

2/ Budowa dróg gminnych, ciągów pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich i powiatowych
− w roku 2013 – remonty cząstkowe nawierzchni i utrzymanie bieżące dróg na terenie miasta 

– 153 347,00 zł.

3/  Budowa obwodnicy –  drogi  wojewódzkiej  901 – opracowana jest  dokumentacja  projektowa 
przez Zarząd Województwa przy wsparciu finansowym Gminy – dotacja w wysokości 150 000 
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złotych w roku 2013. 

Radny E.  Korzyniewski  zapytał  dlaczego wniosek złożony do RPO nie  uzyskał  wystarczającej 
ilości punktów.

Burmistrz  wyjaśniła,  że  wniosek  opiniowany  jest  przez  Urząd  Marszałkowski,  nie  otrzymał 
wystarczającej ilości punktów z uwagi na fakt, że pomieszczenia w budynku są wynajmowane pod 
działalność gospodarczą ( gabinety lekarskie) i przynoszą dochód.

Radny P. Czapla odniósł się do zadanie nr 1 wyszczególnionego w ocenie i raporcie a mianowicie 
do przebudowy dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie byłego POM-u. Stwierdził,  
że stan drogi jest fatalny, należałoby pomyśleć chociaż o remoncie cząstkowym.

Burmistrz wyjaśniła, że jest gotowa dokumentacja, która opiewa na 1.200.000,00 złotych. Każda 
dokumentacja  musi  posiadać  decyzję  środowiskową.  Na  tę  inwestycję  nie  otrzymaliśmy 
dofinansowania a burmistrz nie jest w stanie wygospodarować takiej kwoty z budżetu gminy.

Przewodniczący  Rady  zapytał  czy  kolejne  okresy  programowania  przewidują  dofinansowanie 
zadania „  Budowa amfiteatru w Parku Miejskim w Dobrodzieniu” oraz czy istnieje  możliwość 
dopisania zadania „ Ustawienie siłowni do ćwiczeń”.

Burmistrz poinformowała, że toczy się nabór wniosków na rozwój wsi i będziemy składać wniosek 
na remont stadionu i domu kultury.
Jeżeli chodzi o ustawienie siłowni do ćwiczeń Burmistrz wyjaśniła, że w maju będzie nabór na małe 
projekty i zostanie złożony wniosek o środki na ustawienie siłowni w parku jordanowskim.

Ocena i raport przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu Odnowy 
miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXXII/304/2014 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt

Inspektor L. Adamska  poinformowała,  że treść Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
wynika z zapisów znowelizowanej w 2011 roku ustawy o ochronie zwierząt. Nakłada ona bowiem 
na  radę  gminy  obowiązek  corocznego  uchwalenia  programu  do  dnia  31  marca  danego  roku. 
Wcześniej  jednak projekt  tego programu należy przesłać do Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
stowarzyszeniom działającym na rzecz ochrony zwierząt  oraz kołom łowieckim działającym na 
terenie  gminy celem zaopiniowania.  Projekt  tego programu został  wysłany w dniu  28 stycznia 
2014r.  Jednostki  te  mają zgodnie z ustawą 21 dni  na zajęcie  stanowiska i  przedstawienie swej 
opinii. Program po raz pierwszy został uchwalony w roku 2012. 

Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
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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 XXXII/305/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Bzinica Stara i Bzinica Nowa

Inspektor L. Adamska poinformowała, że Plan Odnowy Miejscowości Bzinica Stara-Bzinica Nowa 
utworzony został przez Stowarzyszenie Karolinka działające przy Niepublicznej Szkole w Bzinicy 
Starej.  Stowarzyszenie  Karolinka  przystąpiło  do  Programu  Odnowy  Wsi  uchwałą  zebrania 
wiejskiego z dnia 13 września 2012 roku, a następnie uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 listopada 
2012 roku. Jednym z warunków uczestnictwa w Opolskim Programie Odnowy Wsi jest utworzenie, 
opracowanie  Planu  Odnowy  Miejscowości.  Plan  taki  został  już  uchwalony  dla  miejscowości 
Szemrowice, Rzędowice, Kocury-Malichów oraz Pludry. Plan Odnowy Miejscowości przedstawia 
opis, charakterystykę miejscowości, sołectwa wraz z analizą dostępnych zasobów. Najważniejszym 
jednak elementem takiego planu jest przedstawienie planowanych zadań, inwestycji na najbliższe 
lata,  które  będą  realizowane  z  własnych wypracowanych środków oraz  pozyskanych  ze  źródeł 
zewnętrznych.
Uchwalenie tego planu jest niezbędne, aby sołectwo poprzez działalność stowarzyszenia  mogło 
uczestniczyć w Opolskim Programie Odnowy Wsi i mogło pozyskiwać środki na realizację swoich 
planowanych zadań.

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 3.

Nr  XXXII/306/2014  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  udzielane  w  publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Dobrodzień,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gajda 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

                                                                                                                                                           6



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

Podpunkt 4.

Nr XXXII/307/2014 w sprawie  ustalenia  na rok 2014 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,

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego, które 
zawiera pozytywną opinię projektu uchwały nr XXXII/307/2014 w sprawie ustalenia na rok 2014 
planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  maksymalnej  kwoty 
dofinansowania  opłat  pobieranych  na  kształcenie  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia 
nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli na które dofinansowanie jest przyznawane.

Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

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  XXXII/308/2014  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXXII/247/2009  Rady  Miejskiej  w 
Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i 
rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych  szkół  i  przedszkoli  działających  na  terenie  Gminy 
Dobrodzień,  

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.
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Nr  XXXII/309/2014  w  sprawie  utworzenia  Stowarzyszenia  Obszar  Funkcjonalny  Kluczbork 
-Namysłów –Olesno

Burmistrz poinformowała, że 10 września zostało podpisane porozumienie w sprawie utworzenia 
Obszaru  Funkcjonalnego  Kluczbork  Namysłów  Olesno.  Do  końca  czerwca  br.  zostanie 
przygotowana strategia a jutro odbędzie się spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia.

Radna J. Kasprzyk zapytała jakie korzyści będzie miała z tego gmina.

Burmistrz wyjaśniła, że nie widzi wspólnych korzyści infrastrukturalnych, może uda się pozyskać 
środki na melioracje, może uda się napisać wspólny projekt, tym bardziej, że  od lipca ma wejść w 
życie ustawa, że będzie zadanie własne gminy.

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 7.

Nr XXXII/310/2014 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Dobrodzień 
do stanu faktycznego,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gajda 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 8.

Nr XXXII/311/2014 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Dobrodzień 
do stanu faktycznego

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, 
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Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 9.

Nr XXXII/ 312/2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, 

Sekretarz  Gminy wyjaśnił,   że  Gmina  Dobrodzień,  przystępując  do  Porozumienia   w zakresie 
partnerskiej  współpracy  w ramach  wsparcia  rodzin  wielodzietnych  i  zastępczych  oraz  osób 
starszych w województwie opolskim,  wyraziła chęć wspierania inicjatyw na rzecz rodzin i osób 
starszych.
Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi wdrożenia Specjalnej Strefy Demograficz-
nej w województwie opolskim.  Celem wprowadzenia Karty jest budowa przyjaznego klimatu dla 
rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanych Posiada-
czom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

Opolska  Karta  Rodziny  i  Seniora  w  swoim  założeniu  ma  stanowić  wsparcie  dla  rodzin  z  co 
najmniej dwojgiem dzieci, w tym rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka,  osób samotnie 
wychowujących dzieci, a także rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością 
oraz osób starszych, które ukończyły 65 rok życia.
Chęć współdziałania z województwem opolskim przy inicjatywie, jaką jest Opolska Karta Rodziny 
i Seniora,  wyraziło w sumie 60 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gmina 
Dobrodzień. Obecnie kolejne gminy deklarują chęć przystąpienia do partnerskiej współpracy.

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 10.

Nr XXXII/313/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gajda 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 11.

Nr XXXII/314/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gajda 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 12.

Nr  XXXII/315/2014  w  sprawie  przekazania  środków  pieniężnych  na  Fundusz  Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej,

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 13.

Nr XXXII/316/2014 w sprawie wprowadzenia oraz zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miasta 
Dobrodzień

Projekt uchwały poddano glosowaniu.

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 : ---------------------- 
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Uchwały od nr XXXII/304/2014 do nr XXXII/316/2014 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 6.

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 7.

Interpelacje i wnioski radnych:

1/ Przewodniczący Rady  poinformował, że otrzymane dzisiaj druki oświadczeń majątkowych dla 
radnych gminy należy rzetelnie,  czytelnie i  dokładnie wypełnić.  Oświadczenia należy złożyć w 
otrzymanych kopertach w Referacie Organizacyjno-Samorządowym lub przesłać listem poleconym 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

2/  Przewodniczący  Rady  podziękował  radnym  za  czynny  udział  w  XVI  Turnieju  Sportowym 
Radnych Gmin Powiatu Oleskiego Radłów 2014 oraz przedstawił protokół końcowy turnieju, który 
stanowi załącznik do protokołu.

3/ Burmistrz poinformowała, że w związku z planowaną rewitalizacją Placu Wolności ogłoszony 
został  konkurs  plastyczny  pt.  „  DOBRODZIEŃ  –  MIASTO  JUTRA”.  Wspólnie  z  p.  Pawłem 
Mrozkiem uznali,  że  dobrze  by  było  ogłosić  taki  konkurs,  który  skierowany  jest  do  uczniów 
wszystkich  typów  szkół  i  przedszkoli  oraz  osób  dorosłych.  Każdy  uczestnik  może  zgłosić  do 
konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę w wybranej technice plastycznej. Prace zbiorowe nie 
będą przyjmowane. Termin składania prac upływa z dniem 30 czerwca 2014 roku. Wyniki zostaną 
ogłoszone podczas tegorocznych Dni Dobrodzienia.

4/  Radny  B.  Cholewa  wnioskował  o  uporządkowanie  terenu  wokół  Lyszczu  poprzez 
wykarczowanie krzaków, usunięcia siatki itp. oraz zabezpieczenia studni.
Radny zgłosił także, iż od strony basenu notorycznie niszczone są wkopywane słupki.
Poruszył także sprawę dotyczącą „ smrodu unoszącego się od gospodarstwa p. B. Szeliga – są to 
sygnały mieszkańców sąsiadujących posesji.

Burmistrz  wyjaśniła,  że  wpłynęło  pismo w tej  sprawie  i  była  przeprowadzona kontrola.  Pismo 
zostało przesłane do Inspekcji weterynaryjnej, która na nasz wniosek przeprowadziła kontrolę.
Faktycznie  stwierdzono  uciążliwość  zapachową  pochodzącą  z  budynków  gospodarczych  p.  B. 
Szeliga. Burmistrz  poinformowała,  że pracownicy tut.  Urzędu nie  mogą wejść do pomieszczeń 
gospodarczych,  gdyż  nie  posiadają  odpowiednich  badań.  Pozostaje  tylko  Inspekcja  Ochrony 
Środowiska.
Burmistrz przedstawiła treść pisma z dnia 8 sierpnia 2013 roku skierowanego do p. Szeligi po wizji 
dokonanej  przez  pracowników  tut.  Urzędu.  Wyjaśniła,  że  jako  urząd  nie  mamy  instrumentów 
prawnych do dalszych działań.
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5/  Burmistrz  zwróciła  się  z  prośbą  do  radnych,  by  w  terminie  30  marca  br.  zgłaszali  swoje 
propozycje zmian do regulaminu nadania odznaki Srebrna Róża Dobrodzieńska.

6/ Sołtys P. Mrugała wnioskował o nawiezienie kamienia  na Kolonię Łomnicką i łącznik ulicy 
Bocznej z ul. Dobrodzieńską.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jeżeli będzie przebudowa drogi to szkoda jest nawozić kamienia. 
Poinformował, że dopiero w piątek odbył się przetarg na remonty cząstkowe. Uważa, że trzeba 
dojść  do  porozumienia  ze  Starostwem,  które  deklarowało  się  do  przebudowy drogi  po  swojej 
stronie.

7/  Sołtys  B.  Langer  zgłosiła  interpelację  w  zakresie  uszkodzenia  przez  wichurę  przystanku  w 
Myślinie ( lewa strona w kierunku z Dobrodzienia do Opola).
Pani sołtys  poprosiła  o interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie dokończenia budowy 
chodnika przy ul. Kolejowej. Stwierdziła, że Starostwo obiecywało, że jeżeli sołectwo przekaże 
środki z funduszu sołeckiego to oni się dołożą i będzie chodnik.

Burmistrz wyjaśniła, że jeżeli wystąpi się z pismem do Starostwa to trzeba będzie partycypować w 
kosztach w wysokości 50%.

8/ Sołtys  A. Kontna zwróciła  się z zapytaniem czy można wyciąć krzaki,  które zarastają drogi  
dojazdowe do pól.

Zastępca  Burmistrza  wyjaśnił,  że  każde  drzewo  powyżej  dziesięciu  lat,  które  chcemy  wyciąć 
wymaga uzyskania zezwolenia na jego usunięcie. Samosiejki, poniżej dziesięciu lat można wyciąć. 
Samosiejki rosnące przy drogach należy zgłosić do gminy celem wycięcia.

9/ Radna K. Max poinformowała, że rowy wzdłuż drogi powiatowej są bardzo zaśmiecone.

Burmistrz poinformowała, że zostało wystosowane pismo do Starostwa Powiatowego w tej sprawie.

10/ Na interpelację zgłoszoną przez radnego E. Gasch w sprawie świecących się lamp ulicznych na 
odcinku  od  Makowczyc  do  Ligoty,  Zastępca  Burmistrza  poinformował,  że  sprawa  została  już 
zgłoszona w Zakładzie Energetycznym.

11/ Na prośbę radnego E. Korzyniewskiego, radna pani Jadwiga Kasprzyk przedstawiła informację 
na temat swojej pracy jako animatora osób starszych.

12/ Radna M. Ochman Lizurek przypomniała, aby nie zapomnieć o remoncie dróg w Rzędowicach. 
Uważa, że najlepiej by było, gdyby pojechać i zobaczyć w jakim stanie są ul. Mostowa, Wolna, 
Długa i Dąbrowa.

Zastępca Burmistrza poinformował,  że w piątek nastąpiło  otwarcie ofert  na remonty cząstkowe 
dróg. 

13/ Na pytanie Przewodniczący Rady czy cena za wywóz nieczystości ustalona w przetargu może 
ulec zmianie, Burmistrz wyjaśniła, że cena ta obowiązuje do dnia 30 czerwca 2015 roku.

14/Na pytanie radnego E. Korzyniewskiego czy ktoś kontroluje łatanie dziur, Zastępca Burmistrza 
wyjaśnił, że tak , kontroluje pan J. Zajączkowski a czasami On.
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Wyjaśnił, że wymagany jest harmonogram remontowania dróg i wtedy p. Zajączkowski jedzie na 
odbiór.

15/  Sołtys  B.  Langer  wnioskowała  o  uporządkowanie  poboczy  (  wycięcie  krzewów)  przy  ul. 
Kościelnej  w Myślinie  (  na wysokości  posesji  państwa,  Gorgosz),  które  są  bardzo zarośnięte  i 
utrudniają widoczność.

16/Radny T. Miazga zapytał czy sprawy związane z wyznaczeniem drogi koło p. Mielczarka jest 
zgodne z literą prawa.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że wszystko odbywa się z godnie z literą prawa, tak jak wynika z 
ksiąg wieczystych nie jest to teren p. Mielczarka tylko teren gminy. Temat jest znany, rozpatrywał  
go Sąd Rejonowy w Oleśnie a po odwołaniu Sąd w Opolu.

17/ Radny P. Czapla zgłosił interpelację w zakresie nie reagowania świateł na rowery i motorowery 
przy ul. Szemrowickiej na skrzyżowaniu z obwodnicą.

Burmistrz  przypomniała,  że  w  okresie  kiedy  walczyliśmy  o  zamontowanie  tych  świateł  był 
wprowadzony zakaz poruszania się rowerami i motorowerami, do czego służy droga serwisowa.

Punkt 8.

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Damian Karpinski
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