
Rada Miejska

w Dobrodzieniu

Protokół Nr XXXIV/2014

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 22 maja 2014 roku.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15:00, a zakończono o godzinie 20:00

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było:12.

Nieobecni Radni : Eugeniusz Korzyniewski, Tomasz Miazga, Irena Miozga

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

–  Anna Lis inspektor

–  Sołtysi i goście zaproszeni według 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. Rozpatrzenie pisma mieszkańców wsi Klekotna.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

• zmiany  statutu  Zespołu  Ekonomiczno  -  Administracyjnego  Szkół  i  Przedszkoli  

w Dobrodzieniu,

• przyznania  dotacji  dla  Przychodni  Terapii  uzależnienia  od  Alkoholu  

i Współuzależnienia w Oleśnie,

• udzielenia  pomocy  finansowej  na  rzecz  Powiatu  Oleskiego  na  dofinansowanie

kosztów przejazdu dzieci  i  młodzieży niepełnosprawnej  z  Gminy Dobrodzień  do

Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię,
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• trybu  postępowania  o  udzielenie  dotacji  podmiotom  niezaliczanym  do  sektora

finansów  publicznych  i  niedziałającym  w  celu  osiągnięcia  zysku,  sposobu  ich

rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania  zleconych zadań,

• wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,

• wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,

• wprowadzenia  zmiany  do  regulaminu  nadania  odznaki  „Srebrna  Róża

Dobrodzieńska”,

• wprowadzenia  zmiany regulaminu  usług  przewozowych  dla  gminnego  transportu

zbiorowego.

6. Rozpatrzenie pisma Pana Antoniego Ryndały.

7. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

8. Interpelacje i wnioski radnych.

9. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Karpinski słowami „Otwieram XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.”

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 13 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  rozpatrzenie

pisma mieszkańców wsi Klekotna oraz rozpatrzenie pisma Pana Antoniego Ryndały.

Następnie porządek obrad po zmianach poddał pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Burmistrz Róża Koźlik  przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj.  

od 29 kwietnia 2014 r. do dnia 21 maja 2014 r.

29  kwietnia Burmistrz  podpisała w imieniu gminy akt notarialny na sprzedaż mieszkania

komunalnego w Pludrach, które zostało sprzedane w wyniku przetargu nieograniczonego.

W tym też dniu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ZOZ-u w Oleśnie.
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30  kwietnia Burmistrz wzięła udział w debacie w Radio Plus nt. 10  lecia Polski w UE 

i pozyskanych dotacji.

3  maja odbył się gminny Dzień Strażaka oraz otwarcie nowo wybudowanego budynku Centrum

Aktywności Wiejskiej w Kocurach wraz z remizą OSP.

5  maja Burmistrz  wzięła udział w zebraniu z mieszkańcami Warłowa.  Spotkanie zostało

zorganizowane przez panią Sołtys. Pani sołtys poinformowała o problemie wałęsających się psów,

poinformowała o możliwości pozyskania dotacji na utylizację azbestu. W spotkaniu wziął również

udział dzielnicowy przedstawiając sprawy bezpieczeństwa publicznego.

7 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pludry i sołtysem 

w sprawie budowy altany rekreacyjnej w Pludrach.

13 maja Burmistrz podpisała umowy z wykonawcami na remont byłej szkoły Pludrach.

14  maja Burmistrz wzięła udział w konferencji inaugurującej Opolską Kartę Rodziny i Seniora.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z Małżonką wręczyli pierwsze

opolskie karty. Z terenu naszej gminy z rąk Pary Prezydenckiej kartę odebrała rodz. Skowronków 

z Turzy i rodz. Przybyła z Bąków.

W tym też dniu na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie Burmistrz wzięła udział

w Powiatowym Dniu Strażaka w Oleśnie.

W tym też dniu odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej.  Radni dokonali analizy wykonania

budżetu gminy w zakresie wydatków za 2013 rok oraz przygotowali wniosek  do RIO o udzielenie

absolutorium za 2013 rok Burmistrzowi Dobrodzienia.

15  maja odbył się przetarg na budowę zniszczonego mostu w Pludrach w ciągu ul.  Leśnej.  Do

przetargu przystąpiło 5  firm.  Kwota oferty najtańszej to 247.961,75  zł., a oferta najdroższa to

361.748,26 zł.

W tym też dniu  Burmistrz wzięła udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Dolna Mała

Panew”.  Głównym tematem posiedzenia Zarządu było:  Aktualizacja Gminnych Programów

Ochrony Środowiska.

W tym też dniu odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty.  Radni na posiedzeniu pozytywnie

zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:

 zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno  -  Administracyjnego Szkół i Przedszkoli 

w Dobrodzieniu,
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 przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów

przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego

Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię,

 trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów

publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,  sposobu ich rozliczania oraz

sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

Radni na posiedzeniu zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za

2013 rok i nie wnieśli żadnych uwag.

16  maja odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pludry,

sołtysem Pluder i mieszkańcami w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej na terenie byłej szkoły.

W tym też dniu odbyło się spotkanie przedsiębiorców i samorządowców powiatu oleskiego 

w Pawłowicach. Organizatorem spotkania był Marszałek Województwa. Główne tematy spotkania

to  edukacja a przedsiębiorczość,  problem wyludniania się regionu oraz kierunki 

i możliwości wsparcia przedsiębiorstw w latach 2014-2020 w ramach RPO WO.

20  maja Burmistrz  wzięła udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów Śląskiego Stowarzyszenia

Samorządowego. Na spotkaniu przekazano informację nt. inwestycji z zakresu elektrociepłowni na

biogazowni.  Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWO przedstawił informację nt.

dostosowania stanu oczyszczalni ścieków do obowiązujących dyrektyw oraz zmiany aglomeracji  

w ramach KPOŚK.

W tym też dniu odbył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu 

na ul. Topolowej, Parkowej i K.Mańki. Do przetargu przystąpiło 5 firm. Oferta najtańsza  to kwota

340.336,72 zł a oferta najdroższa opiewa na kwotę 619.214,64 zł

Burmistrz udzieliła odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej Sesji RM.

Punkt 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Damian  Karpinski  odczytał  pismo mieszkańców miejscowości

Klekotna, w którym to mieszkańcy proszą o zajęcie się na sesji sprawą planowanej budowy fermy

norki amerykańskiej w tejże wsi. 

Burmistrz Róża Koźlik poinformowała, że jakiś czas temu wpłynął wniosek o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na budowę fermy norek
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w Rędzinie. Wszczęto procedurę wydania decyzji jednak przed wydaniem decyzji organ wydający

decyzję  musi  uzyskać  opinię  na  temat  planowanej  inwestycji  z  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony

Środowiska w Opolu oraz Sanepidu w Oleśnie. W tym postępowaniu Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska  w  Opolu  odmówił  wydania  opinii,  ponieważ  firma  została  zobligowana  do

uzupełnienia  raportu  i  tego  nie  uczyniła  gdyż  zmieniała  siedzibę,  a  pismo zostało  wysłane  na

wcześniejszy  adres  podany  przez  firmę.  Sanepid  wydał  decyzję  z  wieloma  uwagami.  

31 marca 2014  r. firma wystąpiła z kolejnym wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

w celu wybudowania fermy norek we wsi  Klekotna.  Nie wiąże  się  to  tym razem z wydaniem

decyzji  „środowiskowych”  ponieważ wniosek jest na mniejszą ilość norek to jest max 40 djp

i  w tym wypadku przepisy prawa nie  obligują  inwestora  do  wykonania  raportu  oddziaływania

inwestycji  na  środowisko.  Inspektor  Ewald  Zajonc  wezwał  firmę  do  uzupełnienia  wniosku.  

W Rędzinie inwestycja ma powstać w środku lasu ok. 1 km od zabudowań, natomiast w Klekotnej

w środku lasu  100 m.  od  posesji  Państwa  Woźniak.  Burmistrz  była  w terenie,  widziała  gdzie

ewentualnie miałaby powstać ferma norek i jak byłaby na miejscu Państwa Woźniak, to też byłaby

przeciwna w/w inwestycji.

Pan  Woźniak przedstawił  prezentację  ukazującą  m.in.  powody  dla  których  ferma  norki

amerykańskiej nie powinna powstać w miejscu, o które zabiega inwestor.

Teren pod inwestycję znajduje się w enklawie śródleśnej. Inwestor złożył wniosek do 40 DJP norek

amerykańskich, co oznacza tysiące sztuk, ponieważ współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych

na 1 DJP dla norek wynosi 0,0025. Na potencjalnym terenie pod inwestycję żyje wiele gatunków

ptaków m.in: bocian czarny, żuraw, trzmielojad,  dzięcioł, dodatkowo żyje tam także orzesznica.

Ferma norek jest  podciągnięta  pod specjalistyczne  gospodarstwo rolne.  Inwestor   zapewnia,  że

inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko, natomiast norka jest zwinna, szybka, świetnie

pływa. Jeżeli norka ucieknie może stanowić zagrożenie dla kur, gęsi, gołębników, ptaków i innych

zwierząt żyjących w okolicy. Dodatkowo może roznosić wściekliznę. Zapach roznosi się na 3 km,

może  być  również  uciążliwy  dla  sąsiadów.  Istnieje  także  ryzyko  degradacji  środowiska,

zanieczyszczenie wód gruntowych. Obecnie mieszkańcy korzystają ze studni, później już nie będzie

takiej możliwości.

Pani Woźniak powiedziała, że na terenie Unii Europejskiej fermy norek są wycofywane, inwestorzy

znaleźli jednak luki prawne i dlatego inwestują w Polsce.

Przewodniczący Rady  D. Karpinski powiedział, że zna z opowiadań  mieszkańców Gwoździan jak

to jest mieć w pobliżu fermę norek, oznacza to smród, hałas i dużą ilość jeżdżących samochodów.
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Miejsce,  w  którym ma  powstać  ferma  norek  jest  piękne,  a  straty  środowiskowe  i  logistyczne

mogłyby być bardzo duże. Poza tym drogę można naprawić a środowiska już nie.

Pani  Woźniak dodała,  że  latem okoliczne  tereny są  uczęszczane  przez  rowerzystów,  jest  wiele

wycieczek.  Na  trasie  wycieczek  znajduje  się  900  letni  dąb  -  pomnik  przyrody  w  leśnictwie

Brzezinki.

Przewodniczący Rady zapytał na jakim etapie jest sprawa fermy norek? Dodał też, że nie można

scedować całej sprawy na mieszkańców, musimy wspólnie użyć jakiegoś narzędzia, aby budowa

fermy norek w Klekotnej była niemożliwa.

Burmistrz Róża Koźlik odpowiedziała, że jest przeciwnikiem budowy fermy norek w tym miejscu,

jednak przepisy prawa dotyczące wydania decyzji  o warunkach zabudowy mówią o warunkach

jakie powinien spełnić inwestor, aby taką inwestycję wybudować. Burmistrz wyjaśniła, że jeżeli

inwestor te warunki spełni to nie ma podstaw do wydania negatywnej decyzji. Jednym z warunków

wydania  pozytywniej  decyzji  o  warunkach  zabudowy  jest  zgodność  inwestycji  

z odrębnymi przepisami prawa i tutaj zastanawia się nad zleceniem ekspertyzy wpływu fermy norek

na środowisko. Jeżeli ta ekspertyza wykaże negatywne skutki wtedy będzie można wydać decyzję

negatywną. Natomiast to na jakim etapie jest sprawa norek, przedstawi  inspektor Ewald Zajonc. 

Inspektor  Ewald  Zajonc  przedstawił  sprawę  fermy  norek  zaczynając  od  wpływu  pierwszego

wniosku złożonego przez pełnomocnika firmy poprzez kolejne pisma, które wpływały odnośnie

tejże  sprawy.  Poinformował  również,  że  Państwo Woźniak wystąpili  z  pismem o niewyrażenie

zgody na budowę fermy norek, prosząc o uznanie ich za stronę w postępowaniu. W związku z tym,

że  posiadłość  Państwa  Woźniak jest  blisko  planowanej  inwestycji,  zostają  uznani  za  stronę  

w postępowaniu,  strony postępowania ustala bowiem organ prowadzący sprawę, a nie inwestor.

Poinformował  również  o  wpływach  kolejnych  protestów  od  mieszkańców  wsi  Klekotna,  koła

łowieckiego  Łoś  Bytom  oraz  Szkolnych  Ekozespołów  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  

w Dobrodzieniu, dodał, że w Polsce zakaz na budowę fermy norek ma wejść prawdopodobnie  

w 2016 r. Poza tym powołując się na przepisy wskazał, że gmina nie ma za bardzo możliwości

prawnych wydania decyzji odmownej w tej sprawie.

Radny G. Kukowka powiedział, że to już czwarta sytuacja związana z niechcianą inwestycją na

terenie gminy Dobrodzień, najpierw była sprawa wiatraków - SKO uchyliło negatywną decyzję,

następnie mieszkańcy Główczyc borykają się z budową piaskowni, mieszkańcy Pluder z budową
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sortowni i teraz mieszkańcy Klekotnej z budową fermy norek. Jedyne czego im zazdrości (mając na

myśli mieszkańców  Klekotnej) to tego, że Pani Burmistrz jest z nimi i też nie jest za budową fermy

norek, czego nie było w przypadku budowy wiatraków.

Burmistrz Róża Koźlik poprosiła radnego G. Kukowkę, aby nie przekręcał jej wypowiedzi.

Radny  G.  Kukowka  przytoczył  decyzję  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  dotyczącą

uchylenia  decyzji  Burmistrza  Dobrodzienia,  jednocześnie  komentując  czytane  uchybienia  z  tej

decyzji,   obwiniając  Burmistrza,  że  za  mało  zrobił  w  tejże  sprawie,  jeżeli  decyzja  SKO  jako

podstawy do  wydania  negatywnej  decyzji  przytacza  błędy  lub  niedopełnienie  obowiązku  przy

wydaniu decyzji przez Burmistrza jakie nie powinny mieć miejsca. Zadaniem Radnego, to że SKO

uchyliło decyzje Burmistrza, wynika z niekompetencji osób pracujących w Urzędzie. Dodał,  że jak

mieszkańcy czegoś chcą to bez wsparcia gminy niczego nie zrobią.

Burmistrz Róża Koźlik odniosła się do wypowiedzi radnego G. Kukowki z prośbą, aby decyzję

SKO przeczytał dwa razy ze zrozumieniem, dodała, że SKO zawsze znajdzie jakąś „kropkę na i”, 

w  tym  wypadku  sprzeciw  mieszkańców  nie  mógł  być  argumentem  przy  wydaniu  odmownej

decyzji. Dodatkowo, prosząc wcześniej o nieprzekręcanie  jej wypowiedzi Burmistrz  powiedziała,

że nigdy publicznie nie wypowiedziała się na temat wiatraków, co do tego czy jest za czy przeciw

tejże  inwestycji,  jedynie  powiedziała,  że  będzie  reprezentowała  większość.  Poza  tym  została

podjęta uchwała na wniosek radnego G. Kukowki, więc chyba to potwierdza, że Burmistrz jest za

mieszkańcami. Burmistrz zaproponowała, aby w sprawie budowy fermy przeprowadzić ekspertyzę,

której  najlepiej,  aby  dokonał  biegły  sądowy.  Radni  muszą  mieć  jednak  świadomość,  że  taka

ekspertyza kosztuje i czy mimo to wyrażą zgodę na jej przeprowadzenie.

Radny G. Kukowka powiedział, że jest za tym, aby taka ekspertyza była przeprowadzona. Raport

jest jednym z kluczowych dowodów przy wydawaniu decyzji. Jedyna rzecz jaka możemy zrobić to

zlecić taki kontrraport, który albo uspokoi mieszkańca albo da podstawy do działania.

Przewodniczący  Rady  D.  Karpinski  zapytał  radnych  czy  zgadzają  się  na  przeprowadzenie

ekspertyzy,  radni   odpowiedzieli,  że  tak.   Przewodniczący  Rady  zaproponował,  aby  wysłać

zapytania do firm. 

Mieszkaniec Klekotnej powiedział,  że istnieje Stowarzyszenie,  które jest  przeciw budowie ferm

norek, mogą przyjechać, doradzić, pomóc.
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Radna M.  Ochman-  Lizurek  zapytała,  kiedy wpłynął  wniosek o  pozwolenie  na  budowę fermy

norek, bo ona nic w tym temacie nie wiedziała.

Inspektor Ewald Zajonc wyjaśnił  kogo dotyczy dana inwestycja,  dodał,  że informacji  dot.  tejże

inwestycji nie podaje się do wiadomości, co innego jak jest inwestycja celu publicznego. Wyjaśnił

sposób postępowania z inwestycją celu publicznego.

 

Radna  M.  Ochman-  Lizurek  powiedziała,  że  radni  powinni  wiedzieć,  że  taka  inwestycja  jest

planowana.

Inspektor Ewald Zajonc wyjaśnił, że ustawa nie reguluje tej kwestii, aby informować społeczeństwo

o złożonych wnioskach w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Radca Prawny Mariusz Kucharczyk odnośnie wcześniejszych zarzutów wobec negatywnej decyzji

wydanej  przez  Burmistrza,  a  którą  SKO  uchyliło  powiedział,  że  Burmistrz  jako  organ   ma

obowiązek zapewnienia czynnego  udziału  w  prowadzonym  postępowaniu  wszystkim  stronom

postępowania  oraz  prowadzenia  go  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. Nadto  Burmistrz

jako  organ wydający  decyzję  nie  ma  możliwości  zaskarżenia  decyzji  SKO  uchylającej  jego

decyzję, nawet  wtedy  kiedy  uważa, że  decyzja  SKO  jest  niezasadna,  a  podniesione  w  niej

zarzuty  są  bezpodstawne. Możliwość  taką  posiadają  strony  postępowania, które  posiadają

uprawnienie   do   wniesienia   skargi   na   decyzję   SKO   do   Wojewódzkiego   Sądu

Administracyjnego.

Radny G. Kukowka powiedział, że był u Radcy Andrzeja Pawełczyka w spr. udzielenia pomocy

prawnej dot. napisania odwołania od decyzji SKO w spr. wiatraków. Radca A. Pawełczyk obiecał

pomoc,  z  którą  jednak  zwlekał  i  w  ostateczności  dał  do  przeczytania  protokół  z  rozprawy

administracyjnej z innej gminy. Radny zapytał czy Gmina może udostępnić Radcę Prawnego dla

Stowarzyszenia?

Burmistrz  R.  Koźlik  powiedziała,  że  Radca  Prawny  A.  Pawelczyk  obsługuje  mieszkańców

Dobrodzienia.

Sekretarz  W.  Krafczyk  dodał,  że  Burmistrz  wprowadziła  zasadę,  że  Radcy  Prawni  Urzędu

Miejskiego w Dobrodzieniu przyjmują mieszkańców gminy w poniedziałki i wtorki w godzinach 
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od  13:00  do  14:00  i  jest  to  usługa  nieodpłatna  dla  mieszkańców.  W tych  godzinach,  każdy

mieszkaniec może przyjść po poradę prawną, w tym również Stowarzyszenie.

Pani  Woźniak zapytała  czy  zostaną  z  mężem  pisemnie  poinformowana  o  tym,  że  są  stroną

postępowania w sprawie budowy fermy norek w Klekotnej?

Inspektor E. Zajonc odpowiedział, że tak.

Radny G. Kukowka poinformował  Państwo Woźniak, że jakby zostali członkami Stowarzyszenia

Natura,  Zdrowie  i  Ty  to  Stowarzyszanie  też  mogłoby  zostać  stroną  postępowania  w  sprawie

wydania decyzji środowiskowych dotyczących budowy fermy norek.

Przewodniczący  Rady  D.  Karpinski  podziękował  mieszkańcom  miejscowości  Klekotna  za

przedstawienie w/w omawianej  sprawy i  udział  w Sesji,  następnie powitał  Panią  Zofię  Ulfig –

przedstawicielkę ogródków dziadkowych w Dobrodzieniu.

Burmistrz  R.  Koźlik  poinformowała,  że  wpłynął  wniosek  w  sprawie  dofinansowania  budowy

ogrodzenia ogródków działkowych od strony ulicy Oleskiej, stąd obecność p. Ulfig na Sesji. 

Pani Z.  Ulfig poinformowała,  że część działek od strony cmentarza została oddana przez ludzi,

którzy wyjechali,  gmina  zniosła  użytkowanie  wieczyste  dla  ogródków działkowych  wypłacając

kwotę odszkodowania za naniesienia w wysokości 4.797,00 zł.   Pieniądze te działkowcy mogą

odzyskać jedynie w formie dotacji, w związku z powyższym, jak otrzymają należne im pieniądze, 

oprócz  tego  udałoby  się  otrzymać  dotację  z  Gminy  Dobrodzień  w  wysokości  5.000,00  zł.,  

a  dodatkowo  udałoby  się  pozyskać  12.000,00  zł  w  formie  dotacji  z  Okręgowego  Zarządu

Opolskiego PZD to jest szansa na powodzenie inwestycji w postaci budowy ogrodzenia. Działki są

głównie użytkowane przez emerytów, chociaż niejednokrotnie korzystają z nich całe rodziny, które

traktują  działki  jako  teren  rekreacyjny.  Składki  członkowskie  są  przeznaczane  na  podstawowe

opłaty, najwięcej kosztuje opłata za wodę.  Ogródki działkowe zarejestrowane są w Sądzie, mogą

starać się o dotacje z Unii niestety do tego potrzebny jest wkład własny, którego działkowcy nie

posiadają.

Radny E. Grabiński zapytał z czego ma być ogrodzenie?

Pani  Z. Ulfig odpowiedziała, że z siatki.
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Radna R. Gaś zapytała ile jest działek, a ile użytkowników?

P. Z. Ulfig odpowiedziała, że są 172 działki w tym 139 użytkowane, składka wynosi 0,35 gr za m2

z tego 70% przeznaczane jest na opłacenie zużycia wody. 

Zastępca  Burmistrza  Marek  Witek  przytoczył  art.  ustawy o  ogródkach  działkowych,  z  którego

wynika,  iż  w  tym  przypadku  gmina  nie  ma  obowiązku  utrzymywania  i  dotowania  ogródków

działkowych. To samo dotyczy remontu chodnika na ulicy Oleskiej przy ogródkach działkowych,

powinien być on wykonany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Pani Z.Ulfig obiecała, że jak będzie ogrodzenie to będą dbać o to, aby działki od strony ul. Oleskiej

ładnie się  prezentowały.

Punkt 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXXIV/328/2014 w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół

i Przedszkoli w Dobrodzieniu. 

Pani Dyrektor ZEASiP Bożena Umiastowska przedstawiła i omówiła zmiany w statucie Zespołu

Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli 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,  Kukowka  Gabriel,  Max

Katarzyna,  Ochman –Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 2

Nr  XXXIV/329/2014  w  sprawie  przyznania  dotacji  dla  Przychodni  Terapii  uzależnienia  od

Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.

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,  Kukowka  Gabriel,  Max

Katarzyna, Ochman –Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 3

Nr XXXIV/330/2014 w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  na rzecz  Powiatu Oleskiego na

dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do

Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś

Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Kukowka  Gabriel,  Max

Katarzyna, Ochman –Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 4

Nr XXXIV/331/2014 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym

do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania

oraz sposobu kontroli wykonywania  zleconych zadań.

Przewodniczący Rady D. Karpinski zapytał -  jeszcze przed podjęciem uchwały - czy są w budżecie

pieniądze,  aby przeznaczyć je  na dotację  na budowę ogrodzenia ogródków działkowych i  czy  

w ogóle radni chcą przeznaczyć wskazaną kwotę?

Skarbnik Aniela Kniejska odpowiedziała, że byłyby pieniądze, aby przekazać dotację dla ogródków

działkowych.

Radny P. Czapla poprosił o zmierzenie długości ogrodzenia ogródków działkowych.

Zastępca  Burmistrza  Marek  Witek  odpowiedział,  że  długość  płotu,  która  byłaby  remontowana

wynosi 535 m.

Rady p. Czapla zaproponował kwotę 3.000,00 zł.
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Przewodniczący Rady D. Karpinski powiedział,  ze skoro Skarbnik mówi, że byłyby pieniądze,  

o które wnioskują działkowcy, a dzięki nim ogrodzenie mogłoby być wykonane w całości to on by

tej kwoty nie zmniejszał.

Projekt uchwały z proponowaną zmianą udzielenia dotacji 5000,00 zł. dla ogródków działkowych

poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś

Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Kukowka  Gabriel,  Max

Katarzyna,  Ochman –Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 5

Nr XXXIV/332/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 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,  Kukowka  Gabriel,  Max

Katarzyna, Ochman –Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 6

Nr XXXIV/333/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do 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,  Kukowka Gabriel,   Miosga

Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 7

Nr  XXXIV/334/2014  w  sprawie  zmiany  regulaminu  nadawania  odznaki  „Srebrna  Róża
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Dobrodzieńska”.

Radca Prawny Mariusz Kucharczyk wyjaśnił, że podjęcie  niniejszej  uchwały  jest  konieczne  ze

względu  na  dostosowanie  jej  do  obowiązujących  przepisów  prawnych.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś

Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Kukowka  Gabriel,  Max

Katarzyna, Ochman –Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 8

Nr XXXIV/335/2014 w sprawie zmiany regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu

zbiorowego.

Przewodniczący Rady Damian Karpinski odczytał pismo  otrzymane od Wojewody  Opolskiego

wszczynające  postępowania nadzorcze  w  zakresie   stwierdzenia  nieważności  części  podjętej

uchwały, jednocześnie pytając czy wykreślenie niektórych punktów nie wpłynie na funkcjonowanie

uchwały?

Radca Prawny Mariusz Kucharczyk wyjaśnił,  że  zapisy,  które zostaną wykreślone  w  wyniku

przyjęcia  omawianej  uchwały  nie  wpłyną  na  funkcjonowanie   regulaminu usług przewozowych

dla gminnego transportu zbiorowego  albowiem  wykreślane  zapisy  z  regulaminu  znajdują  się  

w   różnych  ustawach (aktach  wyższego  rzędu  nad  uchwałą)  m. in.  w  prawie  przewozowym,

kodeksie  wykroczeń. W  związku  z faktem, że wykreślane  zapisy są  zawarte  w  ustawie  jako

akcie  wyższego  rzędu  będą  obowiązywać  niezależnie  od  tego, czy  będą   objęte  uchwałą  czy

też  nie.  

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś

Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Kukowka  Gabriel,  Max

Katarzyna, Ochman –Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert

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

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

Punkt 6.

Przewodniczący  Rady  Damian  Karpinski  poinformował,  że  wpłynęło  pismo  od  p.  Antoniego

13



Ryndały i należy je rozpatrzyć na Sesji.

Pracownica Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu - Pani Renata Szolc

odczytała  pismo,  ponieważ pismo tej  samej  treści  p.  A.  Ryndała wysłał   również  do ZGKiM  

w Dobrodzieniu.

Pan A. Ryndała, ma  problem z możliwością przebywania we własnym mieszkaniu, wynika to  

z faktu, iż ma problemy osobiste z byłą małżonką, prosi o pomoc w rozwiązaniu powyższej sprawy.

Drugim problemem przedstawianym w piśmie  jest  problem zadłużeń czynszowych,  które  Pan  

A. Ryndała, pomimo braku możliwości przebywania w lokalu musi regulować.

Pani  R.  Szolc  przedstawiła  całą  historię  dotyczącą  zamieszkania  oraz  wymeldowania  Pana  

A.  Ryndały z  mieszkania  przy  ul.  E.  Stein,  wyjaśniając  przyczyny  zaistniałej  sytuacji  oraz

poinformowała o prawach i  obowiązkach p.  A. Ryndały w obecnej sytuacji.  Następnie p. Szolc

odczytał propozycję odpowiedzi na pismo p. Ryndały.  Kserokopia odpowiedzi na powyższe pismo

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady Damian Karpinski, uznał, że odpowiedź jest wyczerpująca.

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  został przyjęty.

Punkt 8.

Interpelacje i wnioski radnych.

Radny  P.  Czapla  zwrócił  się  w  imieniu  mieszkańców  z  prośbą  o  kamień  na  ulicę  Dolną  

w Główczycach.

Radny N. Potyka podziękował w imieniu mieszkańców Pietraszowa za wydanie zgody na wycięcie

drzew na cmentarzu.

Burmistrz Róża Koźlik poinformowała, że we wrześniu będzie nabór wniosków do Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówki”.

14



Zastępca Burmistrza Marek Witek, wyjaśnił jakie kryteria powinien spełniać wniosek aby został

przyjęty,  m.in.  wniosek  musi  dot.  drogi  gminnej,  której  remont  zwiększy  bezpieczeństwo.

Zaproponował następujące drogi:

• ul. Leśną w Dobrodzieniu w kierunku Bąków,

• drogę w Makowczycach w kierunku Warłowa,

• ul. Opolską w Dobrodzieniu; ulica ta w ocenie Burmistrza najlepiej nadawałaby się do tego

programu. 

Radny P. Czapla zaproponował  dodatkowo ul. Wystrzycką w Główczycach.

Punkt 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia

XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Przewodniczący Rady

Damian Karpinski
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