
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

 Protokół Nr XXVI/2013

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2013 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 1915.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było:14
Nieobecny radny: Paweł Czapla

Obecni spoza Rady byli:

− Róża Koźlik                                        Burmistrz Dobrodzienia
− Marek Witek                                       Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
− Waldemar Krafczyk                            Sekretarz Gminy
− Aniela Kniejska                                  Skarbnik Gminy
− Agnieszka Hurnik                               Dyrektor DOKiS
− Dariusz Dykta                                     Dyrektor ZGKiM
− Mariusz Kucharczyk                           Radca Prawny
− Barbara Orlikowska                            Kierownik Referatu
− 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 skargi na działanie Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Dobrodzieniu oraz podjęcie uchwały.
5. Wniosek mieszkańców ulicy Słonecznej w Dobrodzieniu.
6. Przedstawienie nowo wybranego Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie,
 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,

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

Punkt 1.

Otwarcia XXVI Sesji Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski słowami „ Otwieram XXVI Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi guorum, 
przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
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Punkt 2.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  porządek  obrad,  który  radni  otrzymali  wraz  z 
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.
Zaproponował,  by  wprowadzić  dodatkowo do  punktu  7  porządku  obrad   podjęcie  uchwały  w 
sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Dobrodzień  do  porozumienia  w  sprawie 
utworzenia „ Obszaru funkcjonalnego Kluczbork- Namysłów  - Olesno”.

Następnie projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad po zmianach przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. w okresie od 13 
czerwca 2013 roku do 29 sierpnia 2013r, które przedstawia się następująco:

13 czerwca  udział w posiedzeniu komisji konkursowej na stanowisko wicedyrektora ds. lecznictwa 
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

17  czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia 
kandydata na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
W tym też dniu Burmistrz  wzięła udział w spotkaniu w sprawie utworzenia obszaru 
funkcjonalnego. Kluczbork Namysłów Olesno.

18  czerwca odbyło się posiedzenie komisji oświaty na którym radni zapoznali się  planowanym 
dowozem  uczniów  do  szkół  połączonym  z  transportem  gminnym.  Zapoznali  się  również  z 
projektem zmiany ustawy wprowadzającej nowe zasady odpłatności za przedszkola i zmiany zasad 
udzielania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli.

20  czerwca udział w konferencji na temat perspektywy finansowej projektu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
W tym też dniu odbyła się konferencja w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
podsumowująca 20-lecie istnienia funduszu.

24 czerwca udział w posiedzeniu Rady Opiniującej Lokalnej Grupy Działania. W wyniku wstępnej 
oceny wniosek złożony przez gminę na remont starej szkoły w Pludrach został pozytywnie 
zaopiniowany przez Radę opiniującą.

25 czerwca odbyło się Zgromadzenie Związku Gmin Dolna Mała Panew. W tym też dniu Burmistrz 
wzięła udział w spotkaniu w sprawie przetargu na wywóz odpadów komunalnych.

3 lipca odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu oleskiego. Głównym tematem spotkania 
był  stan  zaawansowania  prac  w  związku  ze  znowelizowaną  ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i  
porządku w gminach.

8  lipca udział w spotkaniu z przedstawicielami ul.  Słonecznej w celu przejęcia tej drogi przez 
gminę.
W tym też dniu odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z 4  kandydatami na stanowisko Dyrektora 
DOKiS.
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9  lipca odbyło się spotkanie z projektantem w celu budowy nowego garażu dla OSP w Bzinicy 
Starej.
W tym też dniu odbyły się dalsze rozmowy kwalifikacyjne z 4  kandydatami na stanowisko 
dyrektora DOKiS.

10 lipca odbyły się już ostatnie rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Dyrektora 
DOKiS. Komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora.

11 lipca odbyła się wizja Wojewódzkiej Komisji ds.  weryfikacji strat na skutek zalań i podtopień 
powstałych w wyniku deszczu nawalnego w dniach 9-10  czerwca.  Starty jakie poniosła gmina 
oszacowano na 810 000 zł.

24 lipca Burmistrz wraz ze Skarbnikiem podpisała umowę na dofinansowanie wydania publikacji z 
okazji 10 lecia podpisania umów partnerskich z miastem Haan i Czortkowem. 
W tym też dniu odbył się odbiór nowo wybudowanej ul. Dolnej w Rzędowicach.

25  lipca udział w posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ w Oleśnie.  Na  posiedzeniu  Dyrektor 
poinformował  o  planowanej  modernizacji  bloku  operacyjnego  oraz  Oddziału  Anestezjologii  i 
Intensywnej  Terapii.  Przedstawiono  również  realizację  kontraktu  z  NFZ  za  pierwsze  półrocze 
2013r.

30 lipca  udział w spotkaniu w sprawie utworzenia obszaru funkcjonalnego Kluczbork Namysłów 
Olesno.

1 sierpnia odbyło się spotkanie sołtysów. Głównymi tematami było omówienie spraw związanych z 
realizacją i zasadami gospodarowania środkami funduszu sołeckiego przyznanego dla sołectw na 
2014 rok oraz organizacja dożynek w b.r, gdzie organizatorem jest sołectwo Pludry i Pietraszów.

Od 5 do 23 sierpnia Burmistrz przebywała na urlopie wypoczynkowym, a w tym czasie:

19 sierpnia odbyła się konferencja – konsultacje społeczne RPO WO na lata 2014 2020  (projekt)

27  sierpnia Burmistrz wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Pietraszów w sprawie 
podziału środków z Funduszu sołeckiego.

28 sierpnia  udział w konferencji w sprawie konsultacji społecznych umowy  Partnerstwa na okres 
przyszłego programowania 2014-2020.

29 sierpnia  udział w posiedzeniu Komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie.

Punkt 4.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  treść  skargi  złożonej  przez  Panią  Alicję  Korn 
zamieszkałą  w  Dobrodzieniu  przy  ul.  Powstańców  Śl.16 na  działanie  Dyrektora  Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej  pismem z  dnia 12 lipca 2013 roku zwrócił  się  do Pani  Anety 
Dzikowicz Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu o przedstawienie wyjaśnienia na 
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zarzuty zawarte w przedmiotowej skardze. 

Odpowiedź Pani Dyrektor na skargę wpłynęła w dniu 17 lipca 2013 roku. 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść powyższej odpowiedzi, po czym zwrócił się z 
zapytaniem czy ktoś w tej sprawie chciały zabrać głos.

Pani  Alicja Korn nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że żądała,  by wicedyrektor szkoły zgłosiła 
sprawę na policję z ramienia szkoły. Poprosiła jedynie o przedstawienie regulaminu i zapytała na 
jakich zasadach jest ubezpieczenie. Poinformowała, że Pani Chrobak zadzwoniła tylko jeden raz w 
dniu  5  marca,  natomiast  ze  szkoły  nikt  nie  zadzwonił  z  zapytaniem  dlaczego  Sebastian nie 
przychodzi do szkoły.

Wicedyrektor  gimnazjum  Pani  K.  Kazimierowicz  stwierdziła,  że  nigdy  nie  były  prowadzone 
rozmowy sam na sam, na wszystkie działania są potwierdzenia w formie notatek. Nie zgadza się ze  
stwierdzeniem, że brak było działań, gdyż podjętych działań było bardzo dużo a należy pamiętać, 
że w szkole jest 303 uczniów.
Wicedyrektor przedstawiła treść opinii wystawionej przez psychologa dotyczącej podjętych działań 
podjętych przez szkołę oraz przez psychologa szkolnego w związku z wydarzeniem na Orliku.
Pani Wicedyrektor przypomniała, że zdarzenie miało miejsce w 4 marca we wtorek, w kolejne dni 
Sebastian Korn był obecny w szkole, miał założony kołnierz ortopedyczny i czuł się dobrze, grał w 
piłkę ale polecono by przestał  grać i  biegać.  Dopiero w dniu 7 marca  Sebastian zgłosił  się do 
szpitala. Wychowawczyni dzwoniła z pytaniem dlaczego Sebastiana nie ma w szkole.
Wicedyrektor przedstawiła jakie zostały podjęte i udokumentowane działania szkolnego psychologa 
dotyczące zapobieganiu wszelkiej formie agresji na terenie szkoły i poza nią. Były przeprowadzone 
rozmowy z wychowawcami klas, do których uczęszcza  Sebastian Korn i Dawid Chrobak a także 
rozmowy z rodzicami. Stwierdziła, że nigdy niczego nie zamiatają pod dywan. Szkoła zajęła się 
sprawą,  zdarzenie  miało  miejsce  w  godzinach  popołudniowych,  gdy  dziecko  jest  pod  opieką 
rodziców.

Radny E. Korzyniewski zwracając się do wicedyrektor zapytał czy dyrektor gimnazjum dała  jej 
upoważnienie do przedstawienia tej sprawy.

Dyrektor  Gimnazjum Aneta Dzikowicz przeprosiła  za popełniony nietakt,  ale  w odpowiedzi  na 
skargę poinformowała,  że sprawę prowadziła  wicedyrektor  szkoły – Krystyna Kazimierowicz z 
uwagi na fakt, że  Ona przebywała na zwolnieniu lekarskim.
Dyrektor Dzikowicz poinformowała, że opracowany jest regulamin korzystania z kompleksu boisk 
sportowych „  Moje  boisko-ORLIK 2012”,  zostały przeprowadzone rozmowy z  psychologiem i 
pedagogiem szkolnym,  szkoła  otrzymała  certyfikat  w ramach  konkursu  „  Bezpieczna  szkoła  – 
bezpieczny  uczeń”.  Wyjaśniła,  że  kompleks  boisk  Orlik  jest  na  terenie  gimnazjum,  jest 
ogólnodostępny. Uważa, że dyrektor może odpowiadać za czyny, które mają zajście na zajęciach 
organizowanych przez szkołę, jednak nie może brać odpowiedzialności za ucznia 24 godziny na 
dobę.

Radny B. Cholewa zapytał co było  przyczyną sprzeczki oraz czy były problemy z tymi uczniami.

Pani  A. Korn wyjaśniła,  że powodem był fakt, że  Dawid Chrobak chciał od jej syna  Sebastiana 
papierosa, którego on nie miał, gdyż nie pali.

Wicedyrektor  K.  Kazimierowicz  poinformowała,  że  z  dokumentów odnośnie  uwag  wynika,  że 
Dawid miał  4 uwagi dotyczące przeszkadzaniu w prowadzeniu zajęć jednak jak podkreśliła nie 
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spotkali  się  nigdy  z  agresją.  Natomiast  Sebastian ma  12  uwag  dotyczących  uniemożliwiania 
prowadzenia lekcji oraz nie wykonywania poleceń nauczycieli. Stwierdziła, że każdy z nich jest 
super chłopakiem.

Pani Korn wyjaśniła, że większość uwag dotyczy pierwszego semestru, gdyż w drugim syn się już 
wyciszył.  Stwierdziła,  że  działania  szkoły  przyniosły  efekt,  gdyż  zachowanie  Dawida zostało 
obniżone.

Pani Chrobak poinformowała, że przez 3 lata jak syn uczęszczał do gimnazjum nie pojawiała się w 
gabinecie dyrektora ze względu na zachowanie, gdyż nie było takiej potrzeby.

Po przedstawieniu treści skargi i odpowiedzi na zawarte w niej zarzuty  Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Irena Miosga odczytała stanowisko komisji w sprawie rozpatrzenia skargi.

Komisja Rewizyjna w składzie:
− Irena Miosga – przewodnicząca komisji
− Katarzyna Max -  wiceprzewodnicząca komisji
− Rozalia Gaś – członek komisji
− Jadwiga Kasprzyk – członek komisji
− Małgorzata Ochman  Lizurek – członek komisji

na  posiedzeniu  w  dniu  23  sierpnia  2013  roku  po  zapoznaniu  się  ze  skargą  Pani  Alicji  Korn 
zamieszkałej w Dobrodzieniu przy ul. Powstańców Śląskich 16 na działanie dyrektora Publicznego 
Gimnazjum  im.  Jana  Pawła  II  w  Dobrodzieniu  przeanalizowała  treść  skargi  dotyczącej 
niewłaściwego  jej  zachowania  jako  pedagoga  i  dyrektora  szkoły  oraz  zapoznała  się  z 
przedłożonymi dokumentami i wyjaśnieniami Dyrektora i Wicedyrektora Publicznego Gimnazjum 
w Dobrodzieniu.  Komisja wysłuchała relacji  matek uczniów biorących udział  w zdarzeniu Pani 
Alicji Korn oraz Pani Joanny Chrobak.

Komisja  Rewizyjna  uznała  skargę  na  działanie  Dyrektora  Publicznego  Gimnazjum  w 
Dobrodzieniu  za nieuzasadnioną.
W  wyniku  dogłębnej  analizy  sprawy  stwierdzono  co  następuje:  nieprawdą  jest,  że  Dyrekcja 
Publicznego Gimnazjum nie podjęła żadnych działań względem   Dawida Chrobaka i Sebastiana 
Korna w związku z wydarzeniem, które miało miejsce w dniu 4 marca 2013 roku w godzinach 
popołudniowych na boisku Orlik w Dobrodzieniu.
Następnego dnia po zdarzeniu na żądanie Pani Korn zgłoszenia sprawy na policję z ramienia szkoły 
dokonała Pani Wicedyrektor telefonicznie  na Komisariat Policji w Dobrodzieniu, gdzie otrzymała 
informację, że skoro zdarzenie miało miejsce poza szkołą to tylko rodzic ma prawo je zgłosić. Pani 
Wicedyrektor  przeprowadziła  rozmowę  z  panem  Damianem  Szczygieł,  który  jest  animatorem 
sportu na Orliku i w dniu zdarzenia  pełnił dyżur na boisku. Pan Szczygieł wyjaśnił, że nie był 
obecny w czasie  zdarzenia  na  boisku,  ponieważ  znajdował  się  w  pomieszczeniu  –  magazynie 
sprzętu   sportowego.  Gdy  wrócił  na  boisko  zauważył  zamieszanie  wśród  uczniów  i  wtedy 
rozmawiał  z  uczestnikami  zdarzenia  w  dniu  4  marca  2013r.  z  czego  sporządził  notatkę  oraz 
zaproponował poszkodowanemu  Sebastianowi Korn, że powiadomi rodziców. Poszkodowany nie 
skarżył się na ból i odmówił przyjęcia pomocy, po czym pojechał do domu własnym rowerem.
Wicedyrektor  poprosiła  na rozmowę ucznia  Dawida Chrobak wraz  z  matką,  który był  sprawcą 
zdarzenia . Uczeń ten przyznał się do popchnięcia i uderzenia kolegi. Następnie wicedyrektor na 
terenie szkoły zorganizowała spotkanie rodziców tych dwóch uczniów celem wyjaśnienia sytuacji 
oraz podjęcia  dalszych działań. Poinformowała, że w związku z tym, że sprawa jest zgłoszona na 
policję oraz prawdopodobnie znajdzie się także w sądzie, szkoła podjęła działania zapobiegające 
agresji tych dwóch uczniów w stosunku do siebie.
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Od  momentu  zgłoszenia  o  sprawie  zostały  poinformowane  panie  psycholog  i  pedagog.  Pani 
pedagog w klasach, do których uczęszczało tych dwóch uczniów przeprowadziła zajęcia na temat 
„ Sposoby rozwiązywania konfliktów, jak radzimy sobie w sytuacjach problemowych”.
Była prowadzona także terapia psychologiczna.
Kilkakrotnie  były  prowadzone  rozmowy w gabinecie  Dyrektora  z  matkami  tych  uczniów oraz 
wychowawczynią. Rozmowy dotyczyły toczącej się sprawy w sądzie.
W dniu 11 czerwca 2013 roku do dyrektora szkoły wpłynęło pismo, żeby zdarzenie miało wpływ na 
ocenę końcową z zachowania ucznia  Dawida Chrobak, który spowodował zdarzenie. Pani  Alicja 
Korn matka  poszkodowanego  ucznia  otrzymała  odpowiedź,  która  jej  nie  satysfakcjonowała  i 
wystąpiła  do  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  ze  skargą  na  działanie  Dyrektora  Publicznego 
Gimnazjum w Dobrodzieniu.
W trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej po wysłuchaniu stron zwrócono się z zapytaniem do 
skarżącej,  czy  po  tych  wszystkich  wyjaśnieniach  podtrzymuje  swoją  skargę.  Skarżąca 
poinformowała, że nie podtrzymuje swojej skargi. Stwierdziła, że czuje się urażona, ponieważ  nie 
została doinformowana, gdyż z otrzymanego pisma nie wynikało, że zdarzenie , którego dopuścił 
się uczeń będzie miało wpływ na końcową ocenę z zachowania. 
Dyrektor poinformowała, że o ocenie z zachowania ostatecznie decyduje Rada Pedagogiczna i nie 
było możliwości w piśmie z dnia 20 czerwca 2013 roku poinformowania jaka zostanie podjęta 
decyzja.
Pani  Korn na posiedzeniu  Komisji  przeprosiła  Panią Dyrektor  za powstałe  nieporozumienie na 
wskutek złożonej skargi.

Na pytanie radnego G.Kukowki  na jakim poziomie jest współpraca p. Korn z dyrekcją szkoły, czy 
w dalszym ciągu podtrzymuje swoją skargę czy nie,  Pani Korn wyjaśniła, że gdyby od razu było 
jasne, że za pobicie będzie obniżona ocena z zachowania nie napisała by skargi.

Dyrektor Dzikowicz  przedstawiła treść pisma z dnia 20 czerwca 2013r. z którego wynika, że „ przy 
wystawianiu  ocen będą brane pod uwagę wszystkie okoliczności zawarte w regulaminie szkoły. 
Jednocześnie  do  zakończenia  czasu  prawomocnego  wyroku  dotyczącego   w/w  postępowania 
okoliczności  zdarzenia  z  dnia  04.03.2013r.  nie  mogą  mieć  decydującego  wpływu  na  ocenę 
zachowania”. Uważa, że odpowiedź była w miarę czytelna.

Na pytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej jak czuje się syn, Pani Korn wyjaśniła, że syn jest w 
klasie sportowej, boli go głowa, ma skręcenie kręgosłupa szyjnego, bolą go kręgi szyjne. Z uwagi 
na ciągłe bóle głowy ma skierowanie do neurologa.

Na pytanie  radnego G.  Kukowki  czy w dalszym ciągu ma  pretensje  do  dyrektor  szkoły,  która 
zrobiła  wszystko co mogła,  Pani  Korn stwierdziła,  że  wystarczyło powiedzieć,  że to  zdarzenie 
będzie miało wpływ na ocenę z zachowania.

Radny Kukowka stwierdził, że na ocenę z zachowania ma wpływ zachowanie z okresu trzech lat, 
ostateczną decyzję podejmuje rada pedagogiczna.  Pani Korn uważa, że pani dyrektor  nie podjęła 
działań  a  należy  stwierdzić,  że  podjęte  zostało  działania  maksymalnie.  Powiadomiła  policję, 
monitorowała całą sytuację.

Na pytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej czy zgadza się z opinią Komisji Rewizyjnej,  Pani 
Korn stwierdziła, że tak, zgadza się z przedstawioną opinią

Na  pytanie  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  czy  zgadzają  się  ze  stanowiskiem  Komisji 
Rewizyjnej,  radni  Rady Miejska w Dobrodzieniu jednogłośnie poparli  ww. stanowisko Komisji 
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Rewizyjnej.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  projekt  uchwały  Nr  XXVI/262/2013  w 
sprawie załatwienia skargi z dnia 5 lipca 2013 roku na działanie Dyrektora Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęcie  uchwały  głosowali:  Cholewa  Bartosz,  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: -------------------------

Punkt 5.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  treść  wniosku  mieszkańców  ulicy  Słonecznej  w 
Dobrodzieniu o nieodpłatne przejęcie drogi stanowiącej działkę nr 1098 przez gminę Dobrodzień . 
Mieszkańcy zapewniają,  że  w miarę  możliwości  wspomogą  władze  miasta  przy  utwardzeniu  i 
remoncie tej drogi.

Burmistrz poinformowała, że chodzi o nieodpłatne przejęcie drogi przez gminą, która wybudowała 
już wodociąg i kanalizację. W roku 2012 mieszkańcy ul. Słonecznej w Dobrodzieniu wystąpili z 
pismem w sprawie utwardzenia nawierzchni tej ulicy. Burmistrz przedstawiła treść odpowiedzi z 
dnia  22.11.2012r.  na  to  pismo,  z  której  wynika,  że  głównym  powodem  uniemożliwiającym 
pozytywne  rozpatrzenie  pisma  jest  własność  prywatna  działki  stanowiącej  pas  drogi.  Drugim 
powodem,  który  w  znaczący  sposób  uniemożliwia  wykonanie  ww  inwestycji  są  ograniczone 
możliwości budżetowe. Wykonanie utwardzenia o nawierzchni asfaltowe dla tej drogi zgodnie z 
kosztorysem wyniosłoby 211.430,87 zł, natomiast utwardzenie tłuczniem ( wykonanie podbudowy ) 
wyniosłoby 97.579,12 zł.  Dodatkowym zadaniem byłoby sporządzenie  projektu  budowlanego i 
uzyskanie pozwolenia na budowę – koszt w granicy 10.000 złotych. Stojąc jednak na stanowisku, 
że  należy  wspierać  rozwój  mieszkalnictwa  w  naszej  gminie  gotowi  jesteśmy  w  przyszłości 
przedstawić  Radzie  Miejskiej  projekt  włączenia  ul.  Słonecznej  do  zasobu  dróg  gminnych  co 
pozwoli  na  przejęcie  działki  pod drogę i  przeprowadzenie  inwestycji  przez  gminę.  Warunkiem 
przystąpienia do takiego rozwiązania byłoby przede wszystkim nieodpłatne przekazanie na rzecz 
gminy działki oraz podtrzymanie chęci partycypacji w kosztach jej przebudowy.
Burmistrz wyjaśniła, że jako gmina mamy obowiązek przejęcia drogi nazwanej drogą publiczną, 
gdyż  nie  przeszkadza  to  w  przejęciu.  Należy  zastanowić  się  czy  te  drogę  przejąć  ale  trzeba 
przeznaczyć  około  200.000  złotych  na  jej  utwardzenie.  Stwierdziła,  że  z  relacji  mieszkańców 
wynika, że brak jest porozumienia odnośnie utwardzenia tej drogi.
Poinformowała,  że  na  spotkaniu  z  mieszkańcami  sołectwa  Pietraszów  także  wnioskowano  o 
ulepszenie nawierzchni dróg, w sumie na terenie gminy jest takich dróg około 30 km. Jeżeli rada 
przejmie  ul.  Słoneczną  to  trzeba  będzie  przewidzieć  ją  do  asfaltowania  przy  partycypacji 
mieszkańców w kosztach.

Pan Marian Wierzbicki – przedstawiciel mieszkańców ul. Słonecznej poinformował, że ulica ta jest 
jedną z najmłodszych ulic w Dobrodzieniu, ma około 30m i zamieszkuje na niej około 10 dzieci,  
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jest  to  ulica  prężnie  rozwijająca  się,  która  jasno  przedstawia  swoje  stanowisko  i  oczekiwania. 
Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że po przejęciu przez gminę droga nie będzie zaraz asfaltowana i  
że może to nie nastąpić nawet za 3 lata. Są posesje, które nie są zamieszkałe i stanowią lokatę 
kapitału, trudno dojść do porozumienia, jednak zrzekli się dla dobra ogółu.
Poinformował,  że na własny koszt mieszkańcy doprowadzili  energię elektryczną,  telefonizację i 
internet.
Gdyby w przyszłości drogę utwardzono kamieniem a kiedyś asfaltem i w momencie, gdy droga 
zostanie przekazana mogłyby powstać działki budowlane.
Niektórzy utwardzają żużlem i czym się da, a mieszkańcy ul. Słonecznej chcieliby ustawić się w 
kolejce a teraz są właścicielami drogi.

Burmistrz poinformowała, że utwardzenie możliwe będzie dopiero za jakiś czas.

Pan Andrzej Konik- przedstawiciel mieszkańców ul. Słonecznej stwierdził, że dużym wyzwaniem 
było, by mieszkańcy wyrazili zgodę na bezpłatne przekazanie gminie drogi stanowiącej działkę. 
Jedynym argumentem jest, że jest to osiedle gdzie budują się nowe domy i osiedlają się młodzi 
ludzie.

Radna J. Kasprzyk stwierdziła, że mieszkańcy muszą sobie uświadomić, że droga ta nie będzie od 
razu remontowana.

Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że kolejka jest dosyć długa i trudno określić okres realizacji 
inwestycji.

Pan  Wierzbicki  poinformował,  że  gotowi  są  czekać  ale  trzeba  podjąć  odpowiednie  kroki,  by 
poruszać się w kolejce do przodu.

Pan Konik przypomniał, że podobny problem był z kanalizacją, która była marzeniem mieszkańców 
ale przy kanalizowaniu osiedla podłączona została także do ich budynków.

Sołtys  sołectwa Kocury przedstawiła  jak  wygląda  sprawa remontów dróg i  okres  oczekiwania. 
Stwierdziła, że jest za przejęciem tej drogi ale oni starają się od lat, by przejąć ul. Brzozową. Na 
położenie asfaltu jest bardzo długa kolejka.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił,  że przy ul. Słonecznej  jest bezpłatne oddanie gruntu i  wystarczy 
sprawdzić czy księga wieczysta nie jest obciążona,  natomiast ul.  Brzozowa czeka na uchylenie 
decyzji Ministra Cyfryzacji i Administracji.

Pan Wierzbicki ponownie stwierdził, że ustawią się w kolejce do realizacji inwestycji.

Na pytanie radnego E. Korzyniewskiego czy teren ten jest oświetlony, pan Wierzbicki wyjaśnił, że 
nie ma oświetlenia ale jest jasno.

Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie drogi stanowiącej działkę nr 
1098 przez gminę Dobrodzień.  Koszty związane z  podziałem oraz spisaniem aktu notarialnego 
poniosą  wnioskodawcy  czyli  mieszkańcy  ulicy  Słonecznej  w  Dobrodzieniu.  Mieszkańcy 
zdeklarowali się do poniesienia części kosztów związanych z przebudową drogi.

Punkt 6.
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Przewodniczący Rady Miejskiej  powitał  przybyłą na Sesję Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu Panią Agnieszkę Hurnik.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  zainteresowanie  konkursem  na  stanowisko  Dyrektora 
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu było bardzo duże. Wpłynęło 12 ofert w tym 1 oferta 
nie  spełniała  wymagań  formalnych  zapisanych  w  ogłoszeniu  o  konkursie.  Do  drugiego  etapu 
zostało  dopuszczonych  11  kandydatów.  Drugi  etap  konkursu  polegał  na  indywidualnych 
rozmowach  komisji  konkursowej  z   kandydatami.   Podczas  tych  rozmów  kandydaci  m.in. 
przedstawiali  swoje  koncepcje   programowe  dotyczące  prowadzenia  DOKiS  w  Dobrodzieniu. 
Komisja konkursowa oceniła najwyżej przedstawioną koncepcję programową oraz wiedzę na temat 
prowadzenia instytucji kulturalno – sportowej przez Panią Agnieszkę Hurnik.

Następnie Pani Burmistrz poprosiła Panią Agnieszkę Hurnik, by przedstawiła wizję swojej pracy w 
pigułce oraz jakie ma plany na najbliższe miesiące.

Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu  Agnieszka Hurnik w swojej koncepcji na 
działanie  domu kultury w najbliższym czasie  ujęła  aspekty,  które  już  się  odbywały i  warto  je 
kontynuować  oraz  wprowadziła  nowe,  które  jej  zdaniem  warto  wprowadzić.  Z  imprez 
dotychczasowych  będzie  kontynuowała:  Źródło,  Dni  Dobrodzienia,  Święto  poezji,  Mikołaj.  Z 
nowości już w dniu 7 września odbędzie się narodowe czytanie dzieł Aleksandra Fredry na rynku w 
Dobrodzieniu, a następnie imprezy zgodnie z kalendarzem imprez zaplanowanych do końca roku.
W nowym roku kalendarz imprez zostanie od nowa formowany i zostanie wzbogacony nowymi 
imprezami. Dyrektor chciałaby uruchomić Uniwersytet III wieku i w związku z tym zaproponować 
Związkowi Emerytów współpracę. Chciałaby także, by dom kultury był czynny po południami a 
także w soboty i niedziele.  W planach jest także zagospodarowanie holu,  by można przygarnąć 
dzieci oczekujące na autobus. W miejscu obecnej kawiarni planowane jest uruchomienie czytelni 
dla mamy z dzieckiem, chciałaby wygospodarować miejsce dla dzieci oczekujących na rodziców, 
którzy biorą udział w wydarzeniach kulturalnych. Pomysły, które zawarte zostały w koncepcji, pani 
dyrektor uważa za możliwe do zrealizowania.
Dyrektor poinformowała, że kadrze narodowej na Mistrzostwach Świata w modelarstwie klas NS 
znaleźli się dwaj modelarze z Dobrodzienia Beniamin i Krystian Brylka. Beniamin zajął II miejsce.
W dniu 1 września na Zalewie odbędzie się „Pożegnanie lata”- zawody modeli pływających. 
Na wiosnę podczas takiej imprezy chciałaby, by było to widoczne także na rynku.

Radna J. Kasprzyk stwierdziła, że bardzo cieszy idea powstania Uniwersytetu III wieku, na co Pani 
Dyrektor poinformowała, że ma jeszcze dużo do zaproponowania osobom 50+.

Radny E. Korzyniewski pogratulował Pani Hurnik wyboru życząc wielu sukcesów. Zapytał czy 
jako  nowy  dyrektor  przewiduje  restrukturyzację  oraz  czy  ma  jakiś  pomysł,  by  zachęcić 
mieszkańców do korzystania z pływalni i stadionu.
Odnośnie  tankowania  oleju  napędowego  na  pływalni  zapytał  jak  dyrektor  chce  rozwiązać  ten 
problem.
Radny poinformował także o nieświecącej lampie z tyłu domu kultury.

Następnie pani dyrektor ustosunkowała się  do powyższych pytań wyjaśniając, że:
− w piątek odbędzie się tankowanie oleju, podczas którego będzie obecna,
− zachęcenie mieszkańców do korzystania  z pływalni – integralną częścią imprez będzie dom 

kultury,  jednak imprezy będą widoczne także w rynku i na pływalni ( np. Mikołaj itp.), 
rozważa  także  wprowadzenie  karnetów  dla  firm  (  otrzymała  już  2  propozycje  z 
Kolonowskiego).
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Radny E. Gasch zapytał czy  zmieni się  coś w kinie, gdyż projekcje filmu odbywają się z 3- 4  
letnim opóźnieniem.

Dyrektor Hurnik wyjaśniła, że spowodowane jest to problemem sprzętu wyświetlającego, gdyż nie 
każdy film jest na dużej taśmie.

Radny P. Gaida zapytał czy w związku z faktem, że co 5 mieszkaniec jest Niemcem planowane są 
jakieś imprezy dla  grupy mniejszości niemieckiej, gdyż nie zostało nic przedstawione.

Dyrektor Hurnik poinformowała, że jak co roku planowany jest przegląd śląskiej twórczości, na 
uniwersytecie III wieku przewidziane są zajęcia językowe , jest na etapie pomysłów.

Radny B. Cholewa zaproponował, by koncerty wyprowadzić na zewnątrz.

Radny P. Gaida zapytał czy na zimę nie można by zdemontować sceny w parku jordanowskim, 
gdyż ulega ona zniszczeniu.

Na pytanie Przewodniczący Rady zapytał czy poprzedni dyrektor pozostawił kontakty do pracy, 
dyrektor wyjaśniła, że tak otrzymała służbową komórkę, komputer, wizytownik a także dyrektor 
bardzo chętnie pomaga i służy pomocą.

Radna I. Miosga zapytała jak widzi poprawę sytuacji finansowej, do tej pory bardzo mało było 
składanych projektów o pozyskanie środków z zewnątrz.

Pani Hurnik wyjaśniła,  że  ratunkiem są środki pozabudżetowe oraz pozyskanie wolontariuszy i 
stażysty.  Poinformowała,  że  projekt  będzie  widoczny  podczas  maratonu  kolarskiego 
Dobrodzieńskiej Sety.

Przewodniczący Rady zaproponował, by wyjść z imprezami na zewnątrz, zamontować ekran, oraz 
starać się pozyskać środki od reklamodawców.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXVI/263/2013 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie

Sekretarz Gminy poinformował, że Związek Gmin „Dolna Mała Panew” powstał w 1995 roku. Do 
Związku  należy  osiem  gmin  :Dobrodzień,  Dobrzeń  Wielki,  Kolonowskie,  Łubniany,  Ozimek, 
Turawa i Zębowice.
Gminy utworzyły Związek w celu rozwiązywania problemów ochrony środowiska, które występują 
w podobnym stopniu we wszystkich gminach. Głównym celem Związku jest poprawa czystości 
wód rzeki Mała Panew i Jezior Turawskich.  Pierwotnym założeniem było skanalizowanie gmin 
prze  które  przepływa  Mała  Panew  oraz  gminy   Chrząstowice,  Dobrodzień  i  Zębowice,  które 
położone są w dorzeczu Małej Panwi. Po długim okresie prac nad wspólnym skanalizowaniem, 
gminy nie zrealizowały tego zadania.  Na dzień dzisiejszy gminy samodzielnie realizują zadania 
dotyczące  skanalizowania  swoich  miejscowości.  Stan  prawny  na  dzień  dzisiejszy  nie  pozwala 
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realizować związkowi tych samych zadań, które są  zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. W 
związku  z  zaistniałą  sytuacją  zarząd  związku  zaproponował  przekształcenie  związku  w 
stowarzyszenie, ponieważ stowarzyszenie może realizować zadania gmin. Żeby można było podjąć 
uchwałę  o  likwidacji  związku  należy  najpierw  podjąć  uchwałę  porządkującą  statut  związku  , 
ponieważ  obecny statut  nie  pozwala  sprawnie  na  likwidację  związku.  Następnie  należy podjąć 
uchwałę o likwidacji związku i utworzeniu Stowarzyszenia Gmin  „ Dolna Mała Panew”.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali  :  Cholewa  Bartosz,  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 2.

Nr XXVI/264/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na  pytania  radnych  dotyczących  zmian  do  budżetu  odpowiedzi  udzielały  Skarbnik  oraz  pani 
Burmistrz.

Radny T. Miazga zapytał czy jest  faktem, że szkoła,  by otrzymała dotację musi  rok wcześniej  
złożyć wniosek o przyznanie dotacji.

Skarbnik  wyjaśniła,  że  wniosek  należy  złożyć  do  dnia  30  września  roku  poprzedzającego 
otrzymanie dotacji.

Burmistrz  poinformowała,  że nowelizacja ustawy o oświacie  zezwala na to,  by gdy szkoła nie 
wystąpi w ustawowym terminie z wnioskiem gmina przekazała dotację. Wcześniej wystąpiliśmy do 
RIO o interpretację przepisu i otrzymaliśmy pozytywna opinię.
Chodzi o szkołę niepubliczną o charakterze publicznym do które uczęszcza do klasy pierwszej 8 
dzieci  w tym 4 dzieci z naszego terenu, natomiast do przedszkola uczęszcza 23 dzieci w tym 16 
dzieci z naszej gminy.
Do  szkoły  przekazywana  jest  subwencja  tylko  na  dzieci  z  terenu  naszej  gminy,  natomiast  do 
przedszkola przekazujemy subwencję na wszystkie  dzieci,  ale  zwracamy się o zwrot dotacji  na 
dzieci nie z naszej gminy.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem uchwały  głosowali  :Cholewa  Bartosz,  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 3.

Nr XXVI/265/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali  :  Cholewa  Bartosz,  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 4.

Nr  XXVI/266/2013  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Dobrodzień  do 
porozumienia w sprawie utworzenia „ Obszaru funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno”

Burmistrz  wyjaśniła,  że  gminy powiatu kluczborskiego,  namysłowskiego i  oleskiego  mając na 
uwadze  rozwój  gospodarczy  i  społeczny  tych  gmin  chcą  zawrzeć  porozumienie  w  sprawie 
utworzenia „ Obszaru funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno.
Wspólnie będzie można pozyskać środki na inwestycje w ramach 3 powiatów, myślimy także o 
melioracji  (  trwają prace nad zmianą ustawy ) i  ten temat wpisałby się w obszar funkcjonalny. 
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 10 września a liderem będzie gmina Kluczbork.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem uchwały  głosowali:  Cholewa  Bartosz,  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 XXVI/262/2013 do nr XXVI/266/2013 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 8.

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

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został 13 głosami „za” i 1 głosie „ wstrzymującym się”.
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Punkt 9.

Interpelacje i wnioski radnych.
1/  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poinformował,  że   w  dniu  10  września  o  godzinie  15-tej 
odbędzie się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, natomiast w dniu 16 września o godzinie 14-tej 
posiedzenie Komisji Gospodarczej.
W dniach 31 sierpnia - 1 września odbędą się dożynki gminne w Pludrach.

2/ Radny E. Gasch zapytał dlaczego w naszej gminie mieszkańcy muszą kupować plastikowe kosze 
a w gminie Pawonków nie.

Burmistrz wyjaśniła, że to nie jest nowość, gdyż z regulaminu utrzymania czystości i porządku 
wynika, że właściciel nieruchomości wyposaża się w pojemniki we własnym zakresie. Do czerwca 
tego roku ZGKiM obsługiwał 90% mieszkańców, gdzie każdy musiał mieć pojemnik na własność. 
Obecna firma wybrana została w przetargu na okres 2 lat, po 2 latach ogłoszony zostanie kolejny 
przetarg i nie wiadomo czy ta firma wygra. Dlatego zdecydowano się na to, by każdy właściciel 
zaopatrzył  się  we własnym zakresie  w pojemnik.  Firma zażyczyła  sobie,  by były to  pojemniki 
plastikowe,  gdyż  metalowe  spadają  przy  wysypywaniu.  Burmistrz  stwierdziła,  że  nie  broni 
interesów firmy ale jak firma zacznie zatrudniać dodatkowo pracowników to wzrosną koszty. Firma 
sugerując  wyposażenie  w  pojemniki  plastikowe  argumentowała  to  także  bezpieczeństwem 
pracownika.

Radny G. Kukowka stwierdził, że chodzi o to, by kosz miał kółka. Kosz taki jest wygodniejszy 
także dla użytkownika.

Burmistrz   stwierdziła,  że  teraz  doceniamy Zakład  Gospodarki  Komunalnej,  mieszkańcy  teraz 
porównują  naszą gminę do tego co jest w innych gminach. Kupując pojemnik plastikowy ponosi 
się koszty 1 raz i przy zmianie odbiorcy śmieci nie będzie problemu.
Poinformowała, że szykuje się zmiana ustawy i ma zniknąć system workowy na kubły.

Na pytanie radnego P. Gaidy jaka jest ściągalność opłat, Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na dzień 
dzisiejszy trudno powiedzieć.

3/  Sołtys  B.  Langer  wnioskowała  o  uprzątnięcie  wyrzuconych  plastików,  które  zalegają  za 
piaskownią w Myślinie w kierunku starego stawu.

4/  Radny  E.  Korzyniewski  powrócił  do  spraw  śmieci  i  stwierdził,  że  była  mowa,  że  można 
wystawiać obojętnie w czym i odpady zostaną zabrane. Teraz w kościele mieszkańcy dowiadują się, 
że muszą być pojemniki plastikowe, ale nie ma informacji gdzie je kupić. Radny zapytał czym 
podyktowana jest zmiana,  bo żadne przepisy o tym nie mówią.  Może lepiej  zmienić samochód 
odbierający śmieci. Uważa, że jeżeli urzędnik nie wie to niech nie informuje. Uważa także, że gdy 
dzwoni się do urzędu to pracownik odbierający telefon powinien się przedstawić.
Będąc na zachodzie zaobserwował, że 1 pracownik  ładuje pojemniki.

Radny  G.  Kukowka  poinformował,  że  w  Polsce  są  firmy,  które  sprzedają  kubły  plastikowe  z 
certyfikatem.

Dyrektor ZGKiM, że zakład posiadał na stanie kubły plastikowe w miesiącu maju w cenie 92,00 – 
93,00 zł brutto, natomiast gdy weszła w życie ustawa śmieciowa kubły już kosztowały 122,00 zł.
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Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  płacimy  tylko  7,00  złotych  za  wywóz  śmieci  co  w 
porównaniu z innymi firmami jest to niska cena.

Na pytania radnych odnośnie gospodarki odpadami odpowiedzi udzielał Pan Mateusz Czerniak

5/ Radna J. Kasprzyk wnioskowała o :
− dokonanie przeglądu sprzętu na placu zabaw w parku jordanowskim w Dobrodzieniu ( luźne 

śruby w huśtawce ),
− wyasfaltowanie skrzyżowania ul. Studziennej z ul. Rzędowicką ( łuki na skrzyżowaniu ),
− utrzymanie  czystości  na  chodniku  od  początku  ul.  Lublinieckiej  do  sklepu  „META” w 

Dobrodzieniu / lewa strona /.

6/ Sołtys P. Mrugała wnioskował o uzupełnienie pozrywanych tablic z nazwami ulic w Klekotnej.

7/ Sołtys B. Langer wnioskowała o wykoszenie poboczy przy ul. Kościelnej w Myślinie ( po stronie 
p. Gorgosz). Zarośnięte pobocza utrudniają wymijanie się samochodów.

Zastępca Burmistrza poinformował, że gmina próbuje przejąć ul. Kościelną, która jest własnością 
PKP. 

8/ Radny E. Korzyniewski wnioskował, by wystąpić z pismem w sprawie wycięcia chaszczy przy 
ogródkach działkowych.
Radny  podziękował  za  wykonanie  ogrodzenia  przy  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w 
Dobrodzieniu.

9/  Na  pytanie  radnego  E.Grabińskiego  kto  powinien  wykaszać  rowy  wzdłuż  drogi  krajowej, 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że zgodnie z prawem cały pas należy do zarządcy drogi. Zastępca 
Burmistrza otrzymał pismo informujące, że do dnia 20 września zostaną udrożnione przepusty.

10/ Sołtys  A. Kontna poruszyła sprawę wykonania udrożnienia przepustu ze środków funduszu 
sołeckiego. Wyjaśniła, że w jednym roku środki przeznaczą na wykonanie projektu a w drugim na 
udrożnienie.

Burmistrz  poinformowała,  że  jeżeli  inwestycja  kosztowałaby 20.000 złotych  a  fundusz  wynosi 
10.000 złotych i trzeba dołożyć to gmina może te środki wygospodarować. Jeżeli natomiast projekt 
kosztuje 50.000 złotych a realizacja dużo więcej to niestety gmina nie może dofinansować tego 
zadania.
Burmistrz przypomniała, że była mowa na spotkaniu z sołtysami, by nas informować o zebraniu w 
sprawie funduszu sołeckiego, gdyż jeżeli trzeba np. dołożyć 50.000 złotych  do realizacji zadania to 
nie jest to realne.

Radny E. Grabiński poinformował o wadliwym wykonaniu dywanika asfaltowego od przejazdu do 
zolu, była informacja, że to poprawią, wymalowali nowe pasy  a do tej pory nie poprawili tego i jest 
falisty odcinek, nikt tego nie wyegzekwował.

11/ Radna M. Ochman-Lizurek zapytała co z ul. Boczną , czy będzie robiona ze schetynówki. 
Zwróciła się do Zastępcy Burmistrza z pretensjami, że po spotkaniu obiecał oddzwonić, a przekazał 
tylko informację przez sekretarkę.
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Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że zwróciliśmy się do powiatu, by wywiązali się z obietnicy, na razie 
nie ma naboru do schetynówek. Wniosek zostanie złożony.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił,  że jeżeli  sporządza się protokół to druga strona także go czyta i 
podpisuje, a On nie zgadza się z wieloma sprawami. Były także 3 transporty kamienia za kwotę na 
którą wystawiona była faktura więc nie ma przekłamania, w miesiącu wrześniu kamień zostanie 
rozplantowany.

Na pytanie radnej Ochman-Lizurek czy wpłynęło pismo mieszkańców w sprawie przystanku przy 
ul.  Oleskiej  w Bzionkowie,  Zastępca Burmistrza poinformował,  że zostanie  zamontowany znak 
informujący o przystanku.

12/  Radna  K.  Max  podziękowała  za  wyremontowaną  ulicę  oraz  za  plac  zabaw.  Zapytała  czy 
wykonywana jest konserwacja urządzeń na placu zabaw.
Radna wnioskowała także o  wyrwanie żywopłotu w Ligocie Dobrodzieńskiej przy ul. Szkolnej ( na 
łuku ) oraz ustawienia kosza na palcu zabaw.

Zastępca  Burmistrza  wyjaśnił,  że  przegląd  odbywa się  1  raz   w roku,  jeżeli  firma dokonująca 
przeglądu zasygnalizuje, że potrzebna jest konserwacja to jest ona wykonywana.

13/  Radna  R.  Gaś  ponownie  poruszyła  problem  parkowania  w  rynku  przez  pracowników 
zatrudnionych w obrębie rynku.

Burmistrz wyjaśniła, że temat zostanie przedstawiony na posiedzeniu Komisji i należy zastanowić 
się nad wprowadzeniem strefy płatnego parkowania.

14/ Radny T. Miazga zapytał jak będą kursowały autobusy w dniu 2 września czyli rozpoczęcia 
roku szkolnego, gdyż dzieci i młodzież nie będą miały jak wrócić do domu.

Na pytanie radnego co będzie w przypadku, gdy ludzi kupujących bilety będzie więcej i na dalszych 
przystankach nie będzie już miejsc, by zabrać dzieci, dyrektor poinformował, że nie spodziewa się, 
że będą tłumy.

Zastępca  Burmistrza  stwierdził,  że  wystarczy  w  pojeździe  zamontować  kilka  uchwytów  i  w 
dowodzie rejestracyjnym wpisać te miejsca.

Punkt 10.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Karpinski
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