
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr XXXI/2014

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 5 lutego 2014 roku.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Sesję rozpoczęto o godzinie 14-tej, a zakończono o godzinie 1745.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było:14
Nieobecny radny: Piotr Gaida

Obecni spoza rady byli:

− Róża Koźlik                       Burmistrz Dobrodzienia
− Marek Witek                      Zastępca Burmistrza
− Waldemar Krafczyk          Sekretarz  Gminy
− Klaudia Tkaczyk               Dyrektor MGOPS
− Dariusz Dykta                   Dyrektor ZGKiM
− Mariusz Kucharczyk         Radca Prawny
− 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. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 

rok. 
5. Uchwała Nr 728/2013 z dnia 8 stycznia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „  Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020, 

 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania 
„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc 
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

 przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew,
 rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  Dobrodzień  na  2015  rok 

środków stanowiących fundusz sołecki, 
 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
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 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 rozpoczęcia realizacji obwodnicy Myśliny.

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

Punkt 1.

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

Punkt 2.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  porządek  obrad,  który  radni  otrzymali  wraz  z 
zawiadomieniem  o  dzisiejszej  sesji.  Zaproponował,  by  dodatkowo  do  porządku  obrad 
wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia realizacji obwodnicy Myśliny.

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. 
od 21 grudnia 2013r. do dnia 4 lutego 2014r.

5  stycznia udział w zebraniu sprawozdawczym OSP w Główczycach.  Głównym tematem 
spotkania było podsumowanie działalności jednostki za 2013 rok, udzielenie absolutorium dla 
Zarządu oraz przyjęcie planu działania na 2014 rok.

9 stycznia udział w spotkaniu z okazji wręczenia Róż Powiatu. Laureatem tegorocznej Róży 
Powiatu w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury został Pan Paweł Mrozek, a nagrodę 
dla najaktywniejszych wolontariuszy tzw. „Januarka 2013” otrzymała Pani Sylwia Krafczyk.

11 stycznia  udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Rzędowice i OSP Kocury-Malichów. 
Głównym tematem spotkania było  podsumowanie działalności jednostki za 2013  rok, 
udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz przyjęcie planu działania na 2014 rok.

12 stycznia udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Bzinica.  Głównym tematem spotkania 
było podsumowanie działalności jednostki za 2013 rok, udzielenie absolutorium dla Zarządu 
oraz przyjęcie planu działania na 2014 rok.

15  stycznia Burmistrz  wzięła  udział w spotkaniu członków Śląskiego Stowarzyszenia 
Samorządowego.
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18  stycznia udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Dobrodzień.  Głównym tematem 
spotkania było podsumowanie działalności jednostki za 2013 rok, udzielenie absolutorium dla 
Zarządu oraz przyjęcie planu działania na 2014 rok.
19  stycznia udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Klekotna.  Głównym tematem 
spotkania było podsumowanie działalności jednostki za 2013 rok, udzielenie absolutorium dla 
Zarządu oraz przyjęcie planu działania na 2014 rok.

22  stycznia  Burmistrz  wraz z Zastępcą wzięli  udział w spotkaniu z Wicemarszałkiem p. 
Tomaszem Kostusiem w sprawie budowy obwodnicy Dobrodzienia jak również pozostałych 
prac remontowych na drodze wojewódzkiej 901 na terenie gminy Dobrodzień.

23  stycznia odbyło  się  w  Kluczborku  spotkanie  członków  Obszaru  funkcjonalnego 
„Kluczbork-Namysłów -Olesno w sprawie projektu statutu Stowarzyszenia oraz Strategią dla 
tego Obszaru.
W spotkaniu wziął udział Zastępca Burmistrza.

25  stycznia udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Szemrowice.  Głównym tematem 
spotkania było podsumowanie działalności jednostki za 2013 rok, udzielenie absolutorium dla 
Zarządu oraz przyjęcie planu działania na 2014 rok.

29 stycznia odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji środowiskowej 
na eksploatację i przeróbkę kruszywa naturalnego ze złoża Główczyce.

Punkt 4.

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Klaudia Tkaczyk 
przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok.

Na pytania radnych odpowiedzi udzielała  Dyrektor Ośrodka.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił  treść Uchwały nr 728/2013 z dnia 8 stycznia 
2014  r.  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  nt.opinii  o 
prawidłowości planowanej kwoty długu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr  XXXI/296/2014  w sprawie  podwyższenia  kryterium dochodowego  uprawniającego  do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
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zakup  posiłku  lub  żywności  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020, 
Dyrektor  MGOPS  wyjaśniła,  że  prawo  do  świadczeń  z  pomocy  społecznej  przysługuje 
osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie  nie  przekracza  kryterium  dochodowego,  które  od  dnia  1  października  2012r. 
stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie. 
Natomiast ustanowiony przez Radę Ministrów program wieloletni wspierania finansowego 
gmin w zakresie  dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”  na lata  2014-2020 
przewiduje  udzielanie  wsparcia  w  zakresie  dożywiania  osobom  spełniającym  kryterium 
dochodowe  w wysokości 150% kryterium. Zgodnie ze wskazówkami MPiPS  w zakresie 
realizacji  uchwały  Rady  Ministrów  z  dnia  10  grudnia  2013r.  w  sprawie  ustanowienia 
wieloletniego  programu  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „  Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, gmina może udzielać wsparcia w formie 
świadczenia  pieniężnego na zakup posiłku lub żywności   osobom spełniającym kryterium 
dochodowe  w  wysokości  150%  kryterium  tylko  w  przypadku  uchwalenia  przez  gminę 
stosownej  uchwały podwyższającej  kryterium dochodowe do tego poziomu.  W związku z 
trudną  sytuacją  dochodową i  życiową  osób  i  rodzin  korzystających  ze  wsparcia  systemu 
pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania 
w  formie  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku  lub  żywności  umożliwi  osobom  i 
rodzinom zabezpieczenie podstawowych potrzeb żywieniowych. Uchwalenie uchwały z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia  2014 roku jest  korzystne dla  osób potrzebujących wsparcia  a 
zasady demokratycznego państwa nie stoją temu na przeszkodzie.

Następnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 
na  zakup  posiłku  lub  żywności  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020 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 2.

Nr XXXI/297/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych  wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania 
„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.
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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 XXXI/298/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

Dyrektor  MGOPS  wyjaśniła,  że  przyjęty  przez  Radę  Ministrów  wieloletni  program 
wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „  Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i 
młodzieży.  Program  ten  przewiduje  wsparcie  gmin,  które  w  szczególnie  uzasadnionych 
przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a 
odpowiednio  dyrektor  szkoły  lub  przedszkola  informuje  ośrodek  pomocy  społecznej  o 
potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma 
być  udzielona  pomoc  w taki  sposób nie  może  przekroczyć  20% liczby dzieci  i  uczniów 
dożywianych  w  szkołach  i  przedszkolach  na  terenie  gminy  w  poprzednim  miesiącu 
kalendarzowym. Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej 
przyznającej  posiłek oraz bez przeprowadzania  rodzinnego wywiadu środowiskowego jest 
przyjęcie  przez  gminę  odpowiedniego programu osłonowego,   który takie  rozwiązania  na 
terenie  gminy będzie przewidywał. Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i 
realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym.
Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji 
osób  i  rodzin,  pogarszając  standard  ich  życia,  a  tym  samym  ograniczając  możliwość 
zabezpieczenia podstawowych potrzeb  życiowych.

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 4.

Nr XXXI/299/2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew,
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Burmistrz wyjaśniła, że zmiana Statutu związana jest z wystąpieniem Gminy Kolonowskie ze 
Związku Gmin Dolna Mała Panew.
Wyjaśniła,  że  głównym celem Związku w ramach  funduszu spójności  miała  być  budowa 
kanalizacji i pozyskiwanie środków. Gmina Kolonowskie wystąpiła ze Związku, gdyż nie ma 
z tego korzyści.  Związek pozyskane środki przeznacza na wydawanie folderów w ramach 
promocji.

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 5.

Nr  XXXI/300/2014  w  sprawie  rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy 
Dobrodzień na 2015 rok  środków stanowiących fundusz sołecki, 

Burmistrz poinformowała, że do 31 marca Rada Miejska musi podjąć uchwałę o wyrażeniu 
zgody  albo  nie  wyrażeniu  zgody  na  utworzenie  funduszu  sołeckiego  w  następnym  roku 
budżetowym.

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 6.

Nr XXXI/301/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,

Na pytanie sołtysa R. Lichoty kiedy rozpocznie się remont mostu, Burmistrz wyjaśniła, że 
najpierw  trzeba  uzyskać  pozwolenie  na  budowę i  decyzję  środowiskową.  Uważa,  że  nie 
wcześniej  niż w czerwcu zostanie ogłoszony przetarg.
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Radny T. Miazga zapytał czy szkoły na wydatki bieżące ( energię, opał itp. za wyjątkiem 
wynagrodzeń i remontów) otrzymują środki z budżetu  gminy czy z subwencji. Zwrócił się z 
prośbą o zestawienie za rok 2011,2012 i 2013.

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 7.

Nr XXXI/302/2014 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 Norbert

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

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

Podpunkt 8.

Nr XXXI/303/2014 w sprawie rozpoczęcia realizacji obwodnicy Myśliny.

Burmistrz poinformowała, że budowa obwodnicy Myśliny nie została ujęta  w Dokumencie 
Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.
Pisma wysyłane do parlamentarzystów, prócz posła Galli pozostają bez echa.
Urząd w dniu 4 lutego wystąpił z pismem do Ministra Infrastruktury, w którym stanowczo 
protestuje przeciwko nieuwzględnieniu obwodnicy Myśliny w Strategii Rozwoju Transportu 
do 2020 roku. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  treść  pisma  skierowanego  do  Pani  Minister 
Elżbiety Bieńkowskiej.

Burmistrz  przedstawiła  treść  pisma  przesłanego  w  dniu  5  lutego  2014r.  do  Marszałka 
Województwa Opolskiego Andrzeja  Buły,  w którym zwracamy się  z  prośbą o dokonanie 
wpisu w Kontrakcie Wojewódzkim, dotyczącego budowy obwodnicy Myśliny. 
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Radna J. Kasprzyk stwierdziła, że do tej sprawy powinni włączyć się mieszkańcy Myśliny i 
wystąpić z pismem.

Sołtys B.Langer poinformowała, że myślała o zorganizowaniu protestu i zablokowaniu drogi 
na 2 – 3 godziny. Może wtedy ktoś zwróci uwagę na ważność inwestycji.
Następnie 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 : ---------------------- 

Uchwały od nr XXXI/296/2014 do nr XXXI/303/2014 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 7.

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 8.

Interpelacje i wnioski radnych.

1/ Burmistrz przypomniała, że w roku ubiegłym przekazano dotację w wysokości 150 000 
złotych  dla  samorządu  województwa  na  dofinansowanie  wykonania  dokumentacji 
projektowej budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej 901 w Dobrodzieniu. Poinformowała, że 
projekt techniczny obwodnicy jest już gotowy.
Burmistrz przedstawiła treść pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 10 czerwca 2013 
roku,  z  którego  wynika,  że  gmina  Dobrodzień  miała  być  partnerem  z  Urzędem 
Marszałkowskim w budowie obwodnicy drogi wojewódzkiej 901.
Szacowany koszt inwestycji wynosi 35 mln złotych, w znacznej mierze mają to być środki 
unijne. Przy tej okazji zostanie także przebudowana ulica Piastowska, od ul. Powstańców Śl. 
do „ nowej” obwodnicy.
Burmistrz poinformowała, że w otrzymanym piśmie z dnia 25 listopada 2013r.informującym 
o przewidzianych terminach projektu, budowa obwodnicy miała być zrealizowana do 2018 
roku.
Wystąpiono z pismem do Marszałka Województwa Opolskiego w którym zwrócono się o 
informację w jakim stopniu możliwa jest realizacja II etapu przebudowy drogi wojewódzkiej 
901  na  odcinku  Kocury-Dobrodzień.  Mieszkańcy  Kocur,  Malichowa  i  Bzionkowa. 
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Mieszkańcy  mają  uzasadnione  obawy  o  swoje  bezpieczeństwo  o  w  szczególności  o 
bezpieczeństwo  dzieci,  które  poruszają  się  tę  drogą.  Marszałek  Andrzej  Buła  obiecał,  że 
przyjedzie do Dobrodzienia i czekamy na ustalenie terminu.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że przesunięcie terminu realizacji budowy obwodnicy wiąże 
się z wprowadzeniem rozbudowy elektrowni Opole oraz dodatkowo wprowadzeniem zadania 
budowy obwodnicy Dobrzenia i Czarnowąs co wiąże się z opóźnieniem inwestycji na naszym 
terenie.

Radny N. Potyka zapytał czy przy budowie inwestycji brana jest po uwagę budowa ścieżki 
rowerowej na odcinku Pietraszów - Zawadzkie,  gdyż jak bardzo jest  potrzebna radny jest 
najlepszym przykładem.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił,  że planuje się zadania na lata  2014-2020 i  jak będą środki 
będziemy się starali o ścieżkę rowerową na odcinku Pietraszów-Zawadzkie co wiąże się z 
rozbudową drogi.
Poinformował, że wystąpiliśmy z pismem do Urzędu Marszałkowskiego o podanie informacji 
w jakim stopniu jest możliwa realizacja II etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 901.

2/ Sołtys B. Langer odnośnie planowanego protestu mieszkańców zapytała od czego powinna 
zacząć.

Zastępca  Burmistrza  wyjaśnił,  że  organizując  protest  trzeba  wystąpić  do policji  o  legalne 
zorganizowanie protestu.

Burmistrz poinformowała,  że trzeba poinformować ile osób weźmie udział  w proteście,  w 
jakich godzinach, poinformować Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, 
Urząd Miejski w Dobrodzieniu, telewizję, pana Dragona.

3/ Sołtys R. Lichota oraz radny N. Potyka wnioskowali o wystąpienie z pismem do Zarządu 
Dróg  Wojewódzkich  o  postawienie  pulsującego  światła  przy  przejściu  dla  pieszych  na 
wysokości szkoły przy Al. Wyzwolenia w Pludrach lub ustawienia „AGATKI”.

4/  Radny  G.  Kukowka   zaproponował,  by  na  posiedzenie  komisji  zaprosić  Komendanta 
Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie, gdzie tematem będzie wydzielenie Placu Wolności 
jako strefy dla pieszych oraz wydzielenia przejść dla pieszych.
Radny  zaproponował  także,  by  na  posiedzeniu  komisji  przedstawić  informację  na  temat 
korzyści  ze strefy ekonomicznej.
Radny złożył także wniosek o podjęcie uchwały w sprawie rezolucji w sprawie obrony dzieci 
i młodzieży przed ideologią „gender”.

5/ Radny E. Korzyniewski przytoczył wypowiedź nt. odległości wiatraków od zabudowań, 
która  ukazała  się  w  Nowej  Trybunie  Opolskiej  w  dniu  30  listopada  i  1  grudnia  2013r. 
Stwierdził, że na zachodzie wiatraki stoją w odległości 50m od autostrady. Uważa za słuszne 
powiedzenie „ Działajmy lokalnie, myślmy globalnie”.

Sołtys  B.  Langer  poinformowała,  że  słyszała,  że polski  parlament  chce  przyjąć  odległość 
2000 metrów wiatraków od zabudowań.
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6/ Burmistrz poinformowała,  że w dniu 29 stycznia w  tut.  Urzędzie odbyła się rozprawa 
administracyjna w celu wydania decyzji środowiskowej.
Wyjaśniła,  że  sprawa  zaczęła  się  pięć  lat  temu,  ale  pierwotnie  Firma  Placzyński  złożyła 
wniosek na złoże w Rzędowicach i tam inwestor otrzymał małą koncesję na użytkowanie 2 
hektarów. Później Firma Placzyński złożył wniosek na uruchomienie kopalni na obszarze 26 
hektarów w Rzędowicach i 30 w Główczycach. 
Poinformowała, że wpłynęło dużo protestów od mieszkańców i rolników. W naszym studium 
kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny rolnicze, więc wydaliśmy decyzję 
negatywną, od której odwołał się inwestor.
Burmistrz wyjaśniła,  że na rozprawie administracyjnej wysłuchano argumentów inwestora, 
przedstawicieli mieszkańców i radnego p. Pawła Czaplę.
Dzisiaj  Pani Burmistrz  zapoznała się z treścią  protokołu z rozprawy.  Stwierdziła,  że jako 
gmina mamy mało argumentów, by wydać decyzję negatywną.  Powołaliśmy biegłego,  by 
zapoznał  się  z  raportem  oddziaływania  na  środowisko,  który  po  przeanalizowaniu 
dokumentów stwierdził, że nie ma podstaw do wydania decyzji negatywnej dla inwestora.
Burmistrz  poinformowała,  że w międzyczasie  Firma Placzyński  wystąpiła  o zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego i studium. Na mocy udokumentowanych złóż wystąpili o 
zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.  Przed rozprawą Pan 
Placzyński  interweniował  u  Wojewody.  Burmistrz  przedstawiła  treść  pisma  z  dnia  30 
stycznia, które wpłynęło od Wojewody.
Burmistrz zwróciła się do radnych z zapytaniem czy podtrzymują swoje stanowisko, że nie 
zmieniają studium i nie wprowadzą udokumentowanych złóż. Wojewoda wyda zarządzenie 
zastępcze. W przypadku uchwalenia planu otrzymamy notę księgową i trzeba będzie za to 
zapłacić.
Jeżeli natomiast  zdecydujemy się na zmianę studium trzeba będzie zrezygnować z jakiejś 
inwestycji.
Decydując się na zmianę studium otwieramy drogę na postawienie wiatraków.
Burmistrz przypomniała,  że radny G. Kukowka zwrócił się o podjęcie uchwały w sprawie 
określenia  odległości  wiatraków od zabudowań. Aby taką uchwałę podjąć trzeba dokonać 
zmian w studium i planie zagospodarowania przestrzennego.

Radny  P.  Czapla  poinformował,  że  na  spotkanie  z  mieszkańcami,  które  odbyło  się  po 
rozprawie administracyjnej przyszli wszyscy mieszkańcy. Argumenty Pana Placzyńskiego od 
początku  są  takie  same.  Ludzie  obawiają  się,  że  w  studniach  zniknie  woda,  samochody 
wożące  piasek  zniszczą  nową  drogę,  która  nie  jest  przystosowana  do  samochodów 
ciężarowych,  nie  chcą  też  księżycowego  krajobrazu.  Ludzie  są  zdeterminowani.  Radny 
poprosił o zablokowanie studium.
Poinformował, że na rozprawie nikt się nie pojawił z powiatu i województwa.

Radny G. Kukowka stwierdził, że jest za podtrzymaniem sprzeciwu. Poprosił o krótki opis 
sprawy  dot.  zmiany  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w  sprawie  wiatraków  i 
piaskowni, by mógł wystąpić o interpretację prawną do p. Gowina.

Radny E. Grabiński zapytał w jaki sposób pan Placzyński wszedł w posiadanie tylu hektarów.

Radny P. Czapla wyjaśnił, że są to tereny po Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Radna M. Ochman-Lizurek zapytała czy sołtys Rzędowic wiedziała o spotkaniu.
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Burmistrz wyjaśniła, że była to rozprawa administracyjna dotycząca Główczyc.

Na pytanie czy złoża kopalni w Bzionkowie są zgodne ze studium, Burmistrz wyjaśniła, że 
nie są zgodne – są to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Radna  M.  Ochman-Lizurek  zwróciła  się  z  prośbą  o  poparcie  mieszkańców  Rzędowic  i 
Główczyc, gdyż nie wiadomo co będzie w kolejnych latach.

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rada Miejska w Dobrodzieniu na sesji w dniu 05 lutego 2014 roku postanawia na chwilę 
obecną  nie  podejmować  działań  uchwałodawczych  zmierzających  do  zmiany  Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień w zakresie 
wprowadzenia  udokumentowanych  złóż  kopalni  złoża  „Bzionków”  i  „Główczyce”,  w 
związku z art. 208 ust. 1 Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 163, poz. 981 )  
do czasu pozyskania środków finansowych.

Powyższe stanowisko radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie.

7/ Sołtys Z. Klaer poprosiła o wystąpienie z pismem do p. Placzyńskiego o uporządkowanie 
swojej nieruchomości położonej w Warłowie przy ul. Polnej, gdyż znajdują się tam śmieci, 
które są przenoszone przez wiatr na sąsiednie działki co wpływa niekorzystnie na wizerunek 
okolicy.

8/Radny  B.  Cholewa  zgłosił  nieświecące  lampy  przy  ul.  Powstańców  Śląskich  w 
Dobrodzieniu.

9/ Radna R. Gaś poinformowała o powstałych pęknięciach po budowie kanalizacji na Osiedlu 
Wieczorka w Dobrodzieniu.

10/Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poinformował  o  otrzymanym  zaproszeniu  z  Gminy 
Radłów do udziału w XVI Turnieju Sportowym dla Radnych Gmin Powiatu Oleskiego, który 
odbędzie się w dniu 1 marca 2014 roku o godzinie 830 w sali  gimnastycznej  Publicznego 
Gimnazjum w Radłowie.

11/ Burmistrz zwróciła się do radnych z prośbą o składanie propozycji zmian w regulaminie 
nadania  odznaki  „Srebrna  Róża  Dobrodzieńska”,  które  należy  dostarczyć  do  referatu 
Organizacyjno-Samorządowego ( pokój nr 14) do dnia 28 lutego 2014 roku.
 
12/ Radna  J. Kasprzyk poinformowała, że w dniu 26 lutego o godzinie 10-tej odbędzie się 
otwarcie kawiarenki dla seniorów. Poinformowała o swojej działalności jako animatora osób 
starszych.

13/  Radny  E.  Korzyniewski  zgłosił  interpelację  w  sprawie  uszkodzonej  nawierzchni  ul. 
Opolskiej ( głęboka dziura).
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Punkt  9.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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