
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół Nr XXXV/2014

z  Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 16 czerwca 2014 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 21-szej.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było 15.

Obecni spoza Rady byli:

− Róża Koźlik                          Burmistrz Dobrodzienia
− Marek Witek                         Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
− Aniela Kniejska                    Skarbnik Gminy
− Waldemar Krafczyk              Sekretarz Gminy
− Bożena Umiastowska            Dyrektor ZEASiP
− Agnieszka Hurnik                 Dyrektor DOKiS
− Dariusz Dykta                       Dyrektor ZGKiM
− Mariusz Kucharczyk             Radca Prawny
− Andrzej Pawełczyk               Radca Prawny
− Adrian Dyllong                     Podinspektor
− Barbara Orlikowska              Kierownik Referatu

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
4. Przedstawienie  aktualizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Dobrodzień  – 

prezentacja. 
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
6. Dyskusja nad wykonaniem budżetu gminy za 2013 rok.
7. Uchwała  nr  115/2014  z  dnia  7  kwietnia  2014r.  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 
rok.

8. Opinia Komisji Rewizyjnej.
9. Uchwała  nr  216/2014  z  dnia  30  maja  2014r.  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 
za 2013 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
◦ zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  samorządowej  instytucji  kultury  – 

Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2013 rok,
◦ zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko - 

Gminnej  Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2013 rok,
◦ zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu 

gminy Dobrodzień za 2013 rok,
◦ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy 

za 2013 rok,
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◦ wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
◦ wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
◦ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu,
◦ zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Opolu  na  realizację  inwestycji  „Budowa  sieci 
kanalizacyjnej sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki”,

◦ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji,
◦ aktualizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Miasta  i  Gminy  Dobrodzień 

na lata 2014-2017,
◦ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających 

na  terenie  Gminy  Dobrodzień  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości 
wykorzystania udzielonej dotacji,

◦ zatwierdzenia cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
◦ zmiany Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie Miasta i 

Gminy Dobrodzień,
◦ nadania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”,
◦ nadania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”,
◦ nadania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”.

11. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia XXXV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski słowami „ Otwieram XXXV Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych co stanowi quorum 
przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

Punkt 2.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  porządek  obrad,  który  radni  otrzymali  wraz  z 
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji, po czym poddał go głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek obrad przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Burmistrz Róża Koźlik przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. tj. od 
23 maja do 16 czerwca 2014r.

26 maja  Pani Burmistrz wraz z Zastępcą i radnym p. Pawłem Czaplą wzięła udział w spotkaniu z 
dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej  Urzędu Wojewódzkiego p. 
Świetlikiem w sprawie planowanej procedury administracyjnej dotyczącej zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego w sprawie ujawnienia 
udokumentowanych złóż kopalin w Główczycach i Bzionkowie.

28 maja Pani Burmistrz wraz z p. Skarbnik podpisały umowę z Zarządem Województwa 
Opolskiego na dofinansowanie ze środków UE organizacji uroczystości 130 lecia istnienia OSP w 
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Dobrodzieniu.

12 czerwca  Pani Burmistrz podpisała umowę  z firmą AKWA  Żarki na budowę kanalizacji 
sanitarnej w ul. Topolowej, Parkowej i K.Mańki.

W tym też dniu w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach odbyło się 
posiedzenie Komisji Oświaty.
Radni na posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:
- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na 
terenie gminy Dobrodzień,
- utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu,
- ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Dobrodzieniu.
Radni zatwierdzili również sprawozdania finansowe DOKiS oraz MG Biblioteki Publicznej za 2013 
rok.

13 czerwca udział w spotkaniu w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej w prawie 
organizacji kolejnego przetargu na zakup energii elektrycznej. Spotkanie odbyło się w Kaletach.

Burmistrz  Róża  Koźlik  przedstawiła  informację  na  temat  realizacji  interpelacji  zgłoszonych  na 
poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

Następnie  Pani  Burmistrz  odniosła  się  do  sprawy  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na budowę fermy norek w Klekotnej/ Rędzinie.
Poprosiła inspektora Ewalda Zajonca o poinformowanie na jakim jesteśmy etapie odnośnie wydania 
decyzji.

Pan Ewald Zajonc poinformował, że w dniu 5 czerwca 2014r.  wystąpiliśmy do Firmy EKO-Energo 
Projekt s. c. o uzupełnienie złożonego wniosku poprzez:

− określenie obszaru (działek), na który będzie oddziaływać planowana inwestycja ( zapach 
będzie się rozprzestrzeniał poza działki inwestora);

− określenie budowy urządzeń towarzyszących i ich parametrów ( co w tym zakresie inwestor 
planuje  –  jak  będzie  rozwiązane  utwardzenie  terenu,  spływ  wód  opadowych  na  tereny 
przyległe);

− dane techniczne obiektów budowlanych charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko  przed  i  w  trakcie  eksploatacji  (  w  szczególności  negatywnych)  i  jego 
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a/ emisji zanieczyszczeń powietrza czy ziemi oraz gazowych, w tym zapachów ( m.in. amoniak, 
siarkowodór itp.) z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
b/  emisji  hałasu  oraz  wibracji  z  podaniem  odpowiednich  parametrów  i  zasięgu  ich 
rozprzestrzeniania się ( np. urządzeń wentylacji mechanicznej),
c/ ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,
d/ rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
e/ wskazanie możliwości eliminacji ewentualnych uciążliwości,
f/ wpływ obiektów budowlanych na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe  i  podziemne,  oraz  wykazać,  że  projektowane  rozwiązania  przestrzenne, 
funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektów budowlanych na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Wyjaśnił, że w związku z art.61 ust.1 wniosek należy uzupełnić także o:
− określenie  dostępu do drogi  publicznej,  przedłożenie  umowy użyczenia  uzyskanej  przez 
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inwestora,
− wskazanie dostępu do drogi publicznej z drugiej strony, należy podać numery działek.

W  związku  z  rozbieżnościami  odnośnie  ilości  planowanych  pawilonów  hodowlanych  (  przy 
obsadzie max. do 55 DJP planuje się 11 szt., a przy zmniejszonej obsadzie do 38 DJP także 11 szt 
zwróciliśmy się o wyjaśnienie tej sytuacji.

Nie uzupełnienie  wniosku w terminie 10 dni  od dnia otrzymania niniejszego pisma spowoduje 
pozostawienie podania bez rozpoznania, zgodnie z przepisami KPA.

Firma pismo w sprawie  uzupełnienia  wniosku odebrała  za  potwierdzeniem odbioru  w dniu  11 
czerwca 2014 roku.

Pani Burmistrz Róża Koźlik poinformowała, że zgodnie z sugestią Rady Miejskiej wystąpiono do 
firm z prośbą o rozpoznanie sprawy i odpowiedź dot. ewentualnej pomocy merytorycznej poprzez 
nieodpłatne  sporządzenie  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  inwentaryzację  przyrodniczą, 
sprecyzowanie konkretnych warunków ochrony środowiska, w tym także awifauny.

Odpowiedzi  udzieliło  „Biuro  Finanse  & Środowisko”,  które  poinformowało,  że  po 
przeanalizowaniu przesłanych materiałów i po konsultacji z przyrodnikami, w terminie  około 1 
miesiąca  jest  możliwe  opracowanie  inwentaryzacji  przyrodniczej  wraz  z  wnioskami  tj.  opinii 
przyrodniczej o potencjalnej szkodliwości fermy norek na środowisko przyrodnicze, a szczególnie 
na rozpoznane chronione gatunki roślin i zwierząt tam występujące lub w najbliższej okolicy.
Biuro za poważne i szczegółowe opracowanie, które w razie czego można będzie przedstawić w 
sądzie nie jest tanie i według współpracujących z nimi przyrodników jego cena wynosi:

− minimalny zakres jaki ma sens w tym wypadku to inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, 
chronionych  gatunków  roślin  oraz  chronionych  i  zagrożonych  wyginięciem  gatunków 
ptaków – około 5.000 złotych,

− gdyby chcieć poszerzyć opracowanie o inwentaryzację ssaków chronionych i wpływu na 
fermy to cena wynosiłaby około 9.000 złotych.

Należy stwierdzić, że im pełniejsze opracowanie tym jego wiarygodność wzrasta.
Biuro jednocześnie poinformowało, że w chwili obecnej nie jest w stanie przewidzieć wyników 
inwentaryzacji,  chociaż  można  przypuszczać,  że  na  wskazanym  terenie  znajdują  się  gatunki 
chronione, na które ferma norek może negatywnie oddziaływać.

Pan Ewald Zajonc poinformował, że w międzyczasie wystąpił z zapytaniem do Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków czy istnieje możliwość wykonania nieodpłatnej analizy, jednak do 
dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Radny Paweł Czapla poinformował, że rozmawiał z właścicielem fermy norek Panem Mariuszem 
Ulfikiem, i który wyraził zgodę, by radni  przyjechali i zapoznali się z funkcjonowaniem fermy 
norek. Pan Ulfik ze swojej strony zapewnia udzielenie odpowiedzi na nurtujące pytania radnych.
Ponadto radny uważa, że sprawy związane z hodowlą norek zostały na poprzedniej sesji negatywnie 
przedstawione przez Państwo Woźniak oraz przeciwników budowy ferm.

Radna K. Max stwierdziła, że ma kontakt z osobami, które pracują na fermie norek. Nieprawdą jest 
że pracują tam osoby z Ukrainy,  jest  zatrudnionych 17 osób z  terenu gminy w tym 2 osoby z  
Klekotnej. Z początku zdarzyło się, że norki zjadły kurę, ale sprawa została od razu załatwiona 
przez właściciela fermy, który zapłacił za powstałe szkody.

Pani Burmistrz zwróciła się z zapytaniem czy wydatkować 9.000 złotych na zlecenie wykonania 
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oceny oddziaływania funkcjonowania fermy na środowisko. Zapytała także czy nie powinna być 
rozszerzona ekspertyza o Rędzinę, wówczas koszt wyniósłby około 15.000 złotych.
Zwróciła się z prośbą o przegłosowanie propozycji.
Pani  Burmistrz  przypomniała  jeszcze  raz,  że  przy  odwołaniu  od  odmownej  decyzji  sprzeciw 
mieszkańców nie będzie żadnym argumentem dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że pojechać i zobaczyć fermę to jedna rzecz, ale uważa, że 
bardzo cenne jest zasięgnięcie opinii od organizacji, które to monitorują.
Stwierdził, że jak ucieknie świnia to nie wyrządzi dużej szkody, natomiast jeżeli ucieknie norka jest 
to już problem, gdyż rozmnaża się szybko i może zakłócić bytowanie. Uważa, że nikt nie jest w 
stanie zrekompensować strat wyrządzonych przez norkę.

Radna  M.  Ochman-Lizurek  uważa,  że  powinno  się  patrzeć  szerzej,  należałoby  zapytać  osoby 
sąsiadujące  z  fermami  norek.  Zapytała  radnego  Czaplę  czy  chciałby  mieć  fermę  koło  swojej 
zabudowy. Stwierdziła, że na sprawę należy patrzeć obiektywnie.

Burmistrz stwierdziła, że dobrze by było udać się na wizję lokalną na posesję Państwa Woźniak i 
zorientować się jak przedstawia się sytuacja.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  jest  zwolennikiem  zaciągania  opinii  osób  kompetentnych 
znających się na sprawie. Uważa, że osobiście nie chciał by mieć fermy w okolicy swojego domu.

Radny Edward Grabiński podniósł argument czy nie zwrócić się o opinię do eksperta.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że Pan Ewald Zajonc wystąpił o opinię do Ogólnopolskiej Organizacji 
Ochrony Ptaków, ale Zarząd tam zbiera się raz na jakiś czas i musimy zaczekać.

Radny  Eugeniusz  Korzyniewski  uważa,  że  jeżeli  zwierzęta  nie  żyją  w  naszym  środowisku  to 
zlecenie wykonania ekspertyzy jest wyrzucaniem pieniędzy, jest to pisanie dla pisania.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że same protesty nic nie dają, ale protesty poparte argumentami 
i dokumentacją popartą przez fachowców będą stanowiły rzetelną informację.

Na pytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej czy dzisiaj musi odbyć się głosowanie w sprawie czy 
jeżeli wniosek zostanie uzupełniony przez inwestora to należy wystąpić o wykonanie ekspertyzy dla 
miejscowości Rędzina i Klekotna, Pani Burmistrz wyjaśniła, że tak, gdyż jeżeli wniosek zostanie 
uzupełniony w terminie tj. do dnia 21 czerwca to będzie musiała zlecić wykonanie ekspertyzy.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej   przystąpił  do  głosowania  jawnego  w  powyższej 
sprawie.

Za wykonaniem ekspertyzy dla miejscowości Rędzina i Klekotna głosowało 10 radnych,  3 radnych 
było „ przeciw” i 2 radnych „ wstrzymało się od głosu”.

Odnośnie  wizytacji  fermy  norek  ustalono,  że  odbędzie  się  ona  po  posiedzeniu  Komisji 
Gospodarczej,  która będzie miała miejsce w miesiącu lipcu.  Radni,  którzy nie są członkami tej 
Komisji zostaną także powiadomieni o terminie i godzinie wyjazdu.

Radny  E.  Korzyniewski  zapytał,  kto  w  przypadku  braku  ekspertyzy  może  podjąć  decyzję  o 
lokalizacji.
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Pani Burmistrz wyjaśniła, że inwestor Eko-Energo Projekt złożył w dniu 31 marca 2014r. wniosek o 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanych 11 sztuk pawilonów hodowlanych przy 
obsadzie maksymalnie do 55 DJP. Przy tej obsadzie inwestor zobowiązany jest do wystąpienia o 
wydanie decyzji środowiskowej oraz o warunkach zabudowy. Gdy inwestor się o tym dowiedział 
zmienił  wniosek, w którym zmniejszył obsadę do 38 DJP także przy 11 sztukach planowanych 
pawilonów hodowlanych, gdyż w tym przypadku nie jest zobligowany do wystąpienia o wydanie 
decyzji środowiskowej.
Pani Burmistrz dodatkowo wyjaśniła, że  w przypadku wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy muszą być spełnione 3 warunki: nie musi być zachowany warunek istnienia sąsiedniej 
zabudowy,  gdyż  nie  dotyczy  zabudowy  zagrodowej,  musi  być  zachowany  dostęp  do  drogi 
publicznej oraz energii elektrycznej.
Pani  Burmistrz  jeszcze  raz  przypomniała,  że  protesty  mieszkańców  nie  są  wystarczającym 
argumentem, podstawą do wydania decyzji negatywnej przez gminę. Także przy odwołaniu SKO 
nie  bierze  pod  uwagę  sprzeciwu  społeczeństwa,  nie  jest  on  podstawą  do  wydania  odmownej 
decyzji.

W  tym  miejscu  radny  Eugeniusz  Korzyniewski  zapytał  czy  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony 
Środowiska mógłby wydać opinię na temat oddziaływania norek na środowisko.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że możemy otrzymać odpowiedź negatywną, gdyż decyzje środowiskowe 
opiniuje zgodnie z kompetencjami Sanepid i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jest to 
procedura związana z ochroną środowiska, w przypadku Klekotnej nie jest wymagana  decyzja 
środowiskowa i może RDOS nic nie odpisze lub że nie wymaga opinii.

Radny Edward Grabiński stwierdził, że inwestor najpierw podał obsadę norek maksymalnie do 55 
DJP, później zmniejszył do 38 DJP i nie ma pewności, że znowu może zmienić liczebność.

Punkt 4.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że w celu realizacji  polityki  ekologicznej  państwa na poziomie 
gminy, organy wykonawcze gminy zobligowane są do sporządzenia gminnych  programów ochrony 
środowiska i ich aktualizacji, nie rzadziej niż raz na cztery lata. Przedstawiony dokument stanowi 
aktualizację Programu Ochrony Środowiska i obejmuje lata 2014-2017.

Odnośnie  Aktualizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  głos  zabrała  Pani  Zuzanna  Potępa 
Błędzińska jako jedna z autorek opracowujących aktualizację tego Programu.
Pani  Błędzińska  poinformowała,  że  Program  zawiera  ocenę  stanu  środowiska  gminy  z 
uwzględnieniem  danych  oraz  wskaźników  ilościowych  charakteryzujących  poszczególne 
komponenty środowiska. Dokonano także klasyfikacji i hierarchizacji najważniejszych problemów 
środowiskowych. Wyznaczono priorytety, cele i kierunki działań. Określono także plan operacyjny 
Programu,  w  którym  sprecyzowano  zadania  do  realizacji  wraz  ze  wskazaniem  podmiotu 
odpowiedzialnego i szacunkowych kosztów. Ustalono również działania systemowe mające na celu 
wsparcie procesu wdrażania i realizacji Programu. Wskazano możliwości finansowania założonych 
w opracowaniu zadań.

Na pytanie radnego  E. Korzyniewskiego czy nie zapomniano o zakładach stolarskich, które spalają 
odpady, Pani Potępa Błędzińska wyjaśniła, że zostało to ujęte w projekcie.
Radny zapytał  także czy istnieją  prawne uregulowania w tym temacie,  gdyż w tym przypadku 
ochrona środowiska jest fikcją.
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Pani  Błędzińska  wyjaśniła,  że  w  takim przypadku  jest  to  przekroczenie  przepisów  prawa.  Są 
przeprowadzane kontrole ale są to kontrole wyrywkowe.
Wyjaśniła również różnice dotyczące polityki środowiskowej na szczeblu gminnym, powiatowym 
i  wojewódzkim.

Na  pytanie  radnej  J.  Kasprzyk  czy  u  nas  w  kraju  ktoś  się  zastanowił  nad  zbiórką  butelek 
plastikowych tak jak to ma miejsce na zachodzie, pani Potępa Błędzińska odpowiedziała, że w kraju 
gospodarka odpadami jest jeszcze daleko od gospodarki na zachodzie.

Radny G. Kukowka  stwierdził, że ekspertyzy wykonywane są w rozproszonej zabudowie, zapytał 
czy przydomowe oczyszczalnie ścieków dają efekty środowiskowe.

Pani Błędzińska stwierdziła, że tak, jak najbardziej, gdyż niewskazana jest budowa kanalizacji w 
rozproszonej zabudowie.

Na pytanie  R.  Gaś  czy jest  gmina  wzorcowa,  Pani  Błędzińska  wyjaśniła,  że  w każdej  gminie 
występują problemy i trzeba działania podejmować sukcesywnie.

Na pytanie radnego Piotra Gaidy  czy można uzyskać  informację na temat gazyfikacji  gminy,  
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poinformował,  że  zgłosiła  się  firma,  która  nie  spotkała  się  z 
akceptacją inwestorów.

Następnie inspektor Ewald Zajonc ponownie przypomniał jakie muszą być spełnione warunki, by 
można było wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na 
budowę fermy norek.
Poinformował, że:

− dniu  5  czerwca  Urząd  wystąpił  do  inwestora  z  pismem o  uzupełnienie  wniosku,  które 
dostarczone zostało w dniu 11 czerwca br.,

− w międzyczasie Państwo Woźniak uznani zostali za stronę w tym postępowaniu,
− Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wystąpiło z wnioskiem o uznanie jako strony 

w postępowaniu,
− Urząd wystąpił z pismem do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków o bezpłatne 

dokonanie inwentaryzacji oddziaływania na środowisko dla terenu fermy norek.

Radny  E.  Korzyniewski  zasugerował,  by  zwrócić  się  do  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony 
Środowiska  i do Sanepidu z zapytaniem, w jakiej odległości od zabudowy może powstać ferma 
norek.

Inspektor  E.Zajonc  wyjaśnił,  że  ustawa  reguluje  minimalne  dopuszczalne  odległości  budowli 
rolniczych od zabudowań, działek sąsiednich, po czym przedstawił treść rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
Pan E. Zajonc poinformował również, że jeżeli wniosek będzie kompletny trzeba będzie rozpocząć 
procedurę, zawiadamiając strony o wszczęciu postępowania.

Radny  Paweł  Czapla  zaproponował,  by  wystąpić  do  Gminy  Pawonków  z  zapytaniem  czy 
mieszkańcy wyrażają niezadowolenie w związku z powstałą inwestycją w zakresie hodowli norek. 
Jeżeli  tak  to  czy  niezadowolenie  mieszkańców  związane  jest  z  rozprzestrzenianiem  się 
nieprzyjemnego zapachu czy z powodu innych czynników.
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Punkt 5.

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska przedstawiła:
− sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2013 rok,
− sprawozdanie finansowe za 2013 rok,
− informację  o  stanie  mienia  komunalnego  jednostki  samorządu  terytorialnego  na  dzień 

31.12.2013 rok.

Powyższe stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Dyskusja  nad wykonanie budżetu gminy:

Radny E. Korzyniewski zapytał czy są szanse wyegzekwowania zadłużenia?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zadłużenia dotyczą osób prawnych oraz niektórych osób fizycznych 
prowadzących  działalność  gospodarczą  z  terenu  naszej  gminy.  Z  kwoty  uzyskanej  z  egzekucji 
zaspakaja  się  najpierw  koszty  egzekucyjne,  alimenty,  wynagrodzenia  a  w  dalszej  kolejności 
należności należne gminie.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski przedstawił treść  Uchwały nr 115/2014 z dnia 
7 kwietnia  2014r.  Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Opolu nt.  opinii  o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Miosga  przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej  w  Dobrodzieniu  o  udzielenie  absolutorium  Burmistrzowi  Dobrodzienia  z  tytułu 
wykonania budżetu za 2013 rok.

Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej   przedstawił treść Uchwały nr 216/2014 z dnia 30 maja 2014r. 
Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Opolu  nt.  opinii  o  wniosku Komisji 
Rewizyjnej  w sprawie absolutorium za 2013 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.
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Nr XXXV/336/ 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji 
kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2013 rok,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 2.

Nr XXXV/337/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji 
kultury – Miejsko - Gminnej  Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2013 rok,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 3.

Nr  XXXV/338/2014  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania  z 
wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2013 rok,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 4.

Nr  XXXV/339/2014  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Dobrodzienia  z  tytułu 
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wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

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

Po przegłosowaniu uchwały pojawiły się oklaski.

Burmistrz Róża Koźlik podziękowała za otrzymane absolutorium oraz za oklaski, które należą się 
także radnym. Burmistrz podziękowała także radnym za jednomyślność, która jest od  ośmiu lat.  
Stwierdziła, że są podstawy do udzielenia absolutorium, gdyż sprawozdanie z wykonania budżetu 
zostało  zaopiniowane  pozytywnie  przez  radnych,  Komisję  Rewizyjną  i  Regionalną  Izbę 
Obrachunkową w Opolu. 
Burmistrz Róża Koźlik stwierdziła, że nie zdarzyło się, by uchwalony w grudniu budżet nie był w 
ciągu roku kalendarzowego zmieniany.
Były lata kiedy w budżecie na inwestycje przeznaczano kwotę 17 mln złotych i kiedy przeznaczano 
7 mln zł i mniej.
Burmistrz podziękowała przede wszystkim Skarbnikowi Gminy Anieli Kniejskiej. Stwierdziła, że 
gmina ma i miała szczęście do dobrych skarbników. Wcześniej skarbnikiem była obecna radna Pani 
Irena Miosga. Uważa, że mając takiego skarbnika może spać spokojnie. Pani Burmistrz przekazała 
podziękowania kierownikom jednostek organizacyjnych a także wszystkim pracownikom Urzędu, z 
których pracy jest zadowolona.

Podpunkt 5.

Nr XXXV/340/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,

Na  pytanie  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  na  jaki  cel  przeznaczona  zostanie  dotacja  dla 
instytucji  kultury DOKiS  w wysokości 6.000 złotych, Skarbnik Gminy wyjaśniła,  że środki te 
zostaną przeznaczone na organizację dobrodzieńskiej dychy.

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  dotacja  dla  OSP  Dobrodzień  w  wysokości  3.600  złotych 
przeznaczona  zostanie  na  zakup  desko  sań.  Natomiast  pompa  szlamowa  z  OSP  Dobrodzień 
zostanie  przekazana  dla  OSP  Główczyce,  która  weszła  do  krajowego  systemu  ratowniczo- 
gaśniczego.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

Podpunkt 6.

Nr XXXV/341/2014 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,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 7.

Nr  XXXV/342/2014  w sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w 
Dobrodzieniu, 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 8.

Nr  XXXV/343/2013  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „ Budowa 
sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki”,

Radny T. Miazga zapytał czy stać nas na  zaciąganie pożyczki i kredytu w kwocie ponad 700 000 
złotych, gdyż następna uchwała dotyczy zaciągnięcia kredytu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie jest to zaciąganie dodatkowego kredytu i pożyczki, tylko jest to 
realizacja zapisów uchwały budżetowej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
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Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 9.

Nr XXXV/344/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji,

Na pytanie radnego B. Cholewy czym różni się pożyczka od kredytu, Skarbnik Gminy wyjaśniła, że 
kredyt  zaciąga  się  wyłącznie  w bankach,  natomiast  pożyczkę  udziela  instytucja  np.  w naszym 
przypadku  WFOŚ  i  GW w  Opolu,  gdzie  oprocentowanie  wynosi  2,5%  w  stosunku  rocznym. 
Pożyczka ta również po spełnieniu określonych warunków może być w części umorzona. 

Radna  M.  Ochman-Lizurek  zapytała  czy  to  oznacza,  że  będzie  realizowana  przebudowa drogi 
gminnej – ul. Bocznej w Klekotnej.

Burmistrz wyjaśniła, że wraz z radnym Pawłem Czaplą była w tej sprawie u dyrektora Świetlika, 
gdzie otrzymali informację, że na początku lipca ukaże się lista rankingowa na której ma szanse 
znaleźć się Gmina Dobrodzień.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 10.

Nr XXXV/345/2014 w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 
Dobrodzień na lata 2014-2017,

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, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert

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

Wstrzymał się od głosu : Korzyniewski Eugeniusz

Podpunkt 11.
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Nr XXXV/346/2014 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i 
przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystania udzielonej dotacji,

Dyrektor ZEASiP w Dobrodzieniu Bożena Umiastowska wyjaśniła, że zmieniają się przepisy prawa 
i trzeba podjęte uchwały dostosować do obowiązujących przepisów.
Uchwała  określa uregulowania dotyczące trybu przeprowadzania kontroli, udzielania i rozliczania 
dotacji dla przedszkoli.
Placówki będą rozliczane z  dotacji  dwa razy w roku, gdyż nie ma konieczności rozliczania co 
miesiąc jak to miało miejsce do tej pory.
Poinformowała, jakie informacje zobowiązany jest do przedłożenia podmiot otrzymujący dotacje.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 12.

Nr XXXV/347/2014 w sprawie zatwierdzenia cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

Dyrektor  ZGKiM w Dobrodzieniu  Dariusz  Dykta  wyjaśnił,  że  jest  to  taryfa  dla  mieszkańców 
Warłowa i Szemrowic. Poprzednio podjęto uchwałę na okres 18 miesięcy i obowiązuje ona do dnia 
30 czerwca 2014r.
Obecna taryfa będzie obowiązywała przez kolejne 6 miesięcy i wygaśnie w tym czasie co taryfa 
uchwalona dla Zakładu tj. w dniu 31 grudnia 2014 roku.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 13.

Nr XXXV/348/2014 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień,
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Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 14.

Nr XXXV/349/2014 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu,

Dyrektor ZEASiP Bożena Umiastowska poinformowała, że z dniem 1 września 2014 roku tworzy 
się  Gminny  Żłobek  w  Dobrodzieniu  przy  ul.  Piastowskiej  64  w  formie  gminnej  jednostki 
budżetowej.  W  żłobku  będzie  12  miejsc,  w  budynku  są  pomieszczenia,  które  trzeba  tylko 
dostosować  do  części  zabawowej  i  do  spania.  Trzeba  dokonać  zakupu  wyposażenia  tych 
pomieszczeń min. w łóżeczka.

Radny  E.Korzyniewski  stwierdził,  że  ludzie  nie  wiedzą  o  utworzeniu  żłobka.  Zwrócił  się  z 
zapytaniem w jaki sposób zostanie ta informacja rozpropagowana.

Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że informacja zostanie wywieszona w przedszkolu, w witrynach 
sklepowych oraz zostanie przedstawiona informacja w placówkach oświatowych na zakończenie 
roku szkolnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, by ogłoszenia odczytać także podczas mszy św., 
żeby nie było niedomówień, że dzieje się coś poza placami.

Radny  G.  Kukowka  zwrócił  się  z  zapytaniem  czy  w  przypadku  dużego  zainteresowania  jest 
możliwość utworzenia żłobka w pozostałych placówkach przedszkolnych.

Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że do tej pory nie było żadnych sygnałów, myślimy o żłobku w 
Dobrodzieniu,  być może w przedszkolu w Dobrodzieniu w przyszłym roku  zwolni się jeszcze 
jedno pomieszczenie. Po utworzeniu listy będzie wiadomo jakie jest zapotrzebowanie.

Radny P. Gaida zapytał jaki będzie teren działania żłobka, czy będą przyjmowane dzieci tylko z 
terenu gminy Dobrodzień, czy także spoza.

Dyrektor  Umiastowska  wyjaśniła,  że  zwróciła  się  do  radcy  prawnego  o  opinię  w  sprawie 
przyjmowania dzieci spoza terenu gminy oraz w sprawie zasad odpłatności.

Radny G. Kukowka stwierdził, że zgodnie z orzecznictwem sądowym przy przyjmowaniu dziecka 
należy brać pod uwagę adres, gdzie to dziecko zamieszkuje, a nie gdzie jest zameldowane.
Odnośnie odpłatności stwierdził, że opłata ma być ekwiwalentem za pobyt dziecka. W przypadku 
różnicy w opłatach prosi o uzasadnienie co wpływa na tę różnicę.
Zapytał czy dziecko spoza terenu gminy może uczęszczać do przedszkola jeżeli rodzice pracują w 
Dobrodzieniu.
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Radny  uważa  także,  że  należy  wykreślić  zapis  w  uchwale  dotyczący,  że  do  żłobka  będą 
przyjmowane dzieci tylko z terenu gminy, a wprowadzić zapis, że pierwszeństwo mają dzieci z 
terenu gminy Dobrodzień.

Dyrektor B. Umiastowska  uważa, że będzie przyjętych 12 dzieci plus lista rezerwowa, za trzy lata  
trzeba będzie przyjąć dzieci z listy rezerwowej i zablokujemy nabór dzieci z terenu naszej gminy.
Dyrektor Umiastowska zwróciła się z prośbą o przyjęcie uchwały w przedstawionej wersji a w razie 
konieczności we wrześniu będzie można uchwałę znowelizować.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 15.

Nr  XXXV/350/2014  w sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  pobyt  i  wyżywienie  dziecka  w 
Gminnym Żłobku 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, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert

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

Wstrzymał się od głosu : Korzyniewski Eugeniusz

Podpunkt 16.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poinformował,  że  wpłynęło  5  wniosków  o  nadanie  odznaki 
„ Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej”, po czym przedstawił treść poszczególnych wniosków i tak:

1. W dziedzinie kultury wniosek złożyło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice zgłaszając 
kandydaturę Pana Alfonsa Witka.

2. W dziedzinie  sportu  wniosek  złożył  Zarząd  Stowarzyszenia  Promocji  Pływania  „Vega” 
Dobrodzień zgłaszając kandydaturę Pana Olega Pyroga.

3. W dziedzinie działalności społecznej wnioski złożyli:
- mieszkańcy Gminy Dobrodzień zgłaszając kandydaturę Pani Wiesławy Olearczuk,
-  Międzygminne  Towarzystwo  Regionalne  Dobrodzień-Zębowice  zgłaszając  kandydaturę  Pan 
Rudolfa Hyli,
- mieszkańcy Gminy Dobrodzień zgłaszając kandydaturę Pana Józefa Włodarza.
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W celu przeprowadzenia głosowania tajnego powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:
− Piotr Gaida
− Katarzyna Max
− Rozalia Gaś 

Komisja  Skrutacyjna  przygotowała  karty  do  głosowania  w celu  wyboru  kandydata  do  odznaki 
„ Srebrna Róża Dobrodzieńska” w dziedzinie kultury. Kandydatem jest Pan Alfons Witek

Radnym rozdano karty do głosowania i wyjaśniono zasady głosowania.

Akt głosowania.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia kart i sporządzenia protokołu głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Katarzyna Max przedstawiła protokół głosowania, z którego 
wynika, że przy obecności 15 radnych, kandydat otrzymał 12   głosów „za”, i 3 głosy „ przeciw”.

Protokół Komisji Skrutacyjnej załącza się do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały Nr XXXV/351/2014 w sprawie nadania 
odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”.

Następnie Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania w celu wyboru kandydata do 
odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska” w dziedzinie sportu. Kandydatem jest Pan Oleg Pyrog.

Radnym rozdani karty do głosowania i wyjaśniono zasady głosowania.

Akt głosowania.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia kart i sporządzenia protokołu głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Katarzyna Max przedstawiła protokół głosowania, z którego 
wynika, że przy obecności 15 radnych, kandydat otrzymał 8 głosów „za”, 6 głosów „ przeciw”. 1 
głos oddano nieważny.

Protokół Komisji Skrutacyjnej załącza się do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejksiej przedstawił treść Uchwały Nr XXXV/352/2014 w sprawie nadania 
odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”.

Komisja  Skrutacyjna  przygotowała  karty  do  głosowania  w  celu  wyboru  kandydata  odznaki 
„ Srebrna Róża Dobrodzieńska” w dziedzinie działalności społecznej. Kandydatami do tej odznaki 
zostali: Pani Wiesława Olearczuk, Pan Rudolf Hyla oraz Pan Józef Włodarz.

Radnym rozdano karty do głosowania i wyjaśniono zasady głosowania.

Akt głosowania.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia kart i sporządzenia protokołu głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Katarzyna Max przedstawiła protokół głosowania, z którego 
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wynika,  że  przy  obecności  15  radnych,  Pan  Rudolf   Hyla  otrzymał  7  głosów,  Pani  Wiesława 
Olearczuk 4 głosy, Pan Józef Włodarz 3 głosy. Jeden głos oddano nieważny.

Protokół Komisji Skrutacyjnej załącza się do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały Nr XXXV/353/2014 w sprawie nadania 
odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”.

Uchwały od Nr XXXV/336/2014 do Nr XXXV/353/2014 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 11.

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 11 głosami ”za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”
 i 1 głosie „przeciw”.

Punkt 12.

1/ W związku z tym, że padło stwierdzenie, iż Burmistrz z dużym naruszeniem prawa wyda decyzję 
odmowną  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  i  nie  stanęła  po  stronie  mieszkańców,  Pani 
Burmistrz Róża Koźlik poprosiła o zabranie głosu radcę prawnego Pana Andrzeja Pawełczyka.

Radny  G.  Kukowka  poprosił,  by  Pani  Burmistrz  powiedziała,  kiedy  On  stwierdził,  że  Pani 
Burmistrz  naruszyła  prawo.  Radny przypomniał,  że  stwierdził,  że  naruszono przepisy Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego.

Pani Burmistrz przypomniała,  że Radny Kukowka stwierdził,  że wydała decyzję z naruszeniem 
prawa.
W tym miejscu obrad Pani Burmistrz przekazała głos radcy prawnemu Andrzejowi Pawełczykowi, 
który odniósł się do decyzji środowiskowej dotyczącej lokalizacji elektrowni wiatrowej, która miała 
być  zlokalizowana  w  miejscowości  Szemrowice.  Decyzja  ta  wydana  została  przez  organ 
odwoławczy -  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu.  SKO w Opolu uchyliło  decyzję 
Burmistrza wskazując na uchybienia powodujące,  iż sprawa w ramach ponownego rozpatrzenia 
sprawy ma objąć wszystkie zarzuty, które zdaniem tego organu uniemożliwiły utrzymanie decyzji w 
mocy.  Należy podkreślić,  iż  Pani  Burmistrz  w wydanej  decyzji  środowiskowej  jako argumenty 
podnoszone w toku postępowania  przywołała  stanowisko reprezentowane przez  Stowarzyszenie 
będące  stroną  w  postępowaniu  oraz  jeszcze  przez  inne  strony  osoby  fizyczne  mające  w  tym 
postępowaniu  status  strony.  Trzeba  przy  tym zaznaczyć,  iż  uchylona  decyzja  była  wydana  na 
korzyść Stowarzyszenia, ale linia orzecznicza, którą reprezentuje SKO preferuje raczej stanowiska 
reprezentowane  przez  podmioty  ubiegające  się  wydanie  decyzji.  Udział  społeczeństwa  w  tym 
postępowaniu jest raczej marginesowy. Powracając do decyzji odnośnie podnoszonego zarzutu, iż 
decyzja  Burmistrza  wydana  została  z  rażącym naruszeniem prawa,  trzeba  stwierdzić,  iż  raczej 
trudno się  tego zarzutu  dopatrzeć  w treści  decyzji.  Podnoszone przez  SKO zarzuty w głównej 
mierze odnoszą się do potrzeby ponownej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego. 
Jeżeli chodzi o zarzut, iż decyzja trafiła do podmiotu, który nie miał przywileju strony, to trzeba  
stwierdzić, iż zarzut SKO był trochę na wyrost, ponieważ w aktach sprawy znajdował się dowód 
wskazujący, iż podmiot ten był legitymowany do otrzymania decyzji.
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Podsumowując należałoby stwierdzić, iż głównym powodem uchylenia decyzji było jednak, to iż 
Pani Burmistrz jako organ prowadzący to postępowanie stanęła po stronie mieszkańców w tym 
postępowaniu uczestniczących nie zgadzając się z argumentacją wnioskodawcy. 

Pan Adrian Dyllong zapytał jaki jest sens zawieszać postępowanie, jeżeli Burmistrz Dobrodzienia w 
poniedziałek wydaje postanowienie o konieczności sporządzenia raportu, a w środę wnioskodawca 
przynosi komplet dokumentów.
Organ  zawiesza  postępowanie  wtedy,  kiedy  uważa  to  za  zasadne  by  niepotrzebnie  przedłużać 
postępowanie.

Na pytanie radnego G. Kukowki  czy wiedział, że wnioskodawca doniesie dokumenty, Pan Dyllong 
odpowiedział, że tak wiedział o tym fakcie.

Pan A.Dyllong wyjaśnił, że organ, który wydaje decyzje środowiskowe  jest organem neutralnym i 
Pan Kukowka jeżeli ma jakieś zastrzeżenia to w Jego interesie jest dowieść słuszności  argumentów. 
Stwierdził,  że  Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska  w Opolu   nie  zatrudnia  laików tylko 
fachowców. Obecne przepisy nie dają możliwości obalić raportu.
Pan Dyllong poinformował, że ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko 
zawiera  zamknięty  katalog  przypadków,  w  których  właściwy  organ  do  wydania  decyzji 
środowiskowej wydaje decyzję odmowną. W świetle art.81 tej ustawy, jeżeli z oceny oddziaływania 
na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany 
jest  przez  wnioskodawcę,  organ  właściwy  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach  za zgodą wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.
Poinformował również, że Pani Burmistrz nie miała podstaw do wydania decyzji  odmownej  na 
podstawie protestów mieszkańców,  a mimo to ją wydała.

Radny G. Kukowka stwierdził, że rolą Rady Miejskiej, Burmistrza i pracowników Urzędu jest, by 
kolejne inwestycje były weryfikowane, uważa także, że można skorzystać z pomocy biegłych z 
zakresu ochrony środowiska.

W  tym  miejscu  obrad  Pan  Dyllong  stwierdził,  że  wszystko  zostało  zawarte  w  raporcie 
oddziaływania na środowisko.

Radny Kukowka stwierdził,  że inwestycja wykonywana jest pod potrzeby inwestora. Uważa, że 
rolą gminy jest, by nie podejmować pochopnie decyzji.

Pan Dyllong wyjaśnił, że będzie trzeba przeznaczyć 20.000 złotych, by poddać raport niezależnej 
analizie. Nasuwa się pytanie czy mieszkańcy będą zadowoleni jeżeli przeznaczymy środki na ten 
cel.

Radny Kukowka zapytał, czy jeżeli wydamy środki na kontr raport  czy możemy spokojnie spojrzeć 
ludziom w oczy.
Stwierdził,  że  środki  na  zlecenie  ekspertyzy dla  fermy norek  są,  natomiast  na  kontr  raport  na 
wiatraki nie ma.

Radca prawny A. Pawełczyk wyjaśnił,  że decyzja została uchylona i skierowana do ponownego 
rozpatrzenia. Wskazano, by ponownie przeanalizować raport.
Uważa,  że trzeba również pamiętać o podobnej  sprawie,  która toczy się  w Pludrach,  gdyż jest 
prawie  identyczna jak ta z wiatrakami. Inwestor w tym postępowaniu nie jest już zainteresowany 
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zakończeniem sprawy administracyjnej,  lecz  stwierdził,  że  zażąda  odszkodowania  na  zasadach 
prawa cywilnego.

Radna Jadwiga Kasprzyk opuściła salę obrad.

Pan  A.  Dyllong   poinformował,  że  w  dniu  16  kwietnia  br.  wpłynął  wniosek  Pana  Grzegorza 
Placzyńskiego o wydanie decyzji na wybudowanie 1 elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW w 
Gosławicach niedaleko miejsca gdzie planowana jest kopalnia kruszywa.

Radny P. Czapla odniósł się do sprawy budowy fermy norek i odpowiedział się za wykonaniem 
neutralnej ekspertyzy. Uważa, że nie można powiedzieć, że sami mamy zlecić ekspertyzę.

Pan Dyllong stwierdził, że jeżeli sytuacja będzie się tak kształtować to w naszej gminie nic nie 
powstanie.

Pani  Burmistrz  stwierdziła,  iż  rozumie,  że gmina powinna wykonać ekspertyzę,  ale  będąc u p. 
Świetlika dyrektora w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu usłyszała, że gmina ma związane ręce.

Radny Kukowka rozumie,  że inwestorzy są potrzebni  w naszej  gminie.  Zwrócił  się  z prośbą o 
podanie wysokości dochodów z wiatraków.

Pan Dyllong poinformował, że Polska do roku 2020 musi wykazać ile powstaje energii ze źródeł 
odnawialnych. Zwrócił się  z prośbą o wskazanie ile powstało farm fotowoltaicznych.

Radny  Kukowka  stwierdził,  że  jeżeli  nie  ma  zapisów  prawa  to  przedłużająca  się  procedura 
spowoduje, że inwestor z czasem odpuści.

Radny E.  Korzyniewski  stwierdził,  że  radny Kukowka ciągle  protestuje.  Uważa,  że  gdyby był 
radnym w okresie budowy obwodnicy to dziś nie ma tej obwodnicy.

Radny Kukowka stwierdził, że skoro Zarząd  Województwa może podjąć uchwałę, to może wymóc 
prze  wyborami  zabezpieczenie  interesu  mieszkańców.  Są  to  poważne  decyzje,  należy  się 
zjednoczyć,  wspomóc  w  opracowaniu  prawnym.  Może  jesteśmy  małą  gminą  ale  jako 
samorządowcy możemy wspólnie zareagować.

W tym miejscu radca prawny A. Pawełczyk wyjaśnił, że uchwała dotycząca określenia lokalizacji 
na których mogą znajdować się urządzenia wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych ( farmy 
wiatrowe)  jest  uchwałą  intencyjną,  która  nie  stanowi  podstawy  przy  bieżącej  procedurze 
administracyjnej.

Pani Burmistrz wyjaśniła,  że uchwała ta nie może być brana pod uwagę przy przystąpieniu do 
procedury wydania decyzji środowiskowej

Radny G. Kukowka stwierdził, że być może na szczeblu wojewódzkim taka uchwała intencyjna 
określająca odległość będzie wiążąca.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że kwestia wiatraków to kwestia polityczna, nie wyobraża sobie, by 
Pani Burmistrz  występowała do Marszałka Województwa o podjęcie uchwały. Uważa, że najpierw 
musi być jednomyślność w radzie miejskiej i trzeba walczyć mądrze na miarę możliwości.
Poinformował, że szykuje się zmiana ustawy wiatrakowej i prawdopodobnie odległość wiatraków 
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od zabudowy będzie musiała wynosić od 1,5 do 2,3 km. Uważa, że na temat wiatraków wiadomo 
już bardzo wiele, natomiast sprawa norek jest sprawą nową.

Radny T. Miazga uważa, że tereny, gdzie powstaną wiatraki będą się wyludniać,  wartość ziemi 
spadnie około 70%. Uważa, że hodowla norek jest lepsza niż wiatraki, gdyż daje zatrudnienie  i nie 
będzie przeszkadzać.

Radny E.Gasch przedstawił informację na temat ferm norek. Poinformował, że był na 2 fermach, 
klatki są o wymiarach 40x40x80 cm, nie ma obciążenia na drodze przez samochody i nie niszczą 
dróg.

2/ Na pytanie Sołtys S. Gwoźdź , która w imieniu Pana Płaszczyka zwróciła się z zapytaniem kiedy 
jest przewidziany remont ulic Kopina i Piła, Burmistrz wyjaśniła, że ta droga będzie zrobiona przez 
firmę Pana Fonfary.

Sołtys zapytała także, czy w związku z tym, że będzie utwardzony odcinek wokół ul. Żużlowej  nie 
można by wystąpić do Nadleśnictwa z zapytaniem czy nie partycypowaliby w kosztach i zrobić tam 
porządną drogę, Burmistrz wyjaśniła, że myślą o tym.

3/ Radna R. Gaś wnioskowała o dokonanie przeglądu drzew przy ul. Leśnej w Dobrodzieniu  w 
celu usunięcia suchych gałęzi oraz o naprawę wykrzywionej tabliczki z nazwą ul. Piastowskiej w 
Dobrodzieniu przy wjeździe do firmy Kler.

4/ Na pytanie radnej M. Ochman-Lizurek, kiedy rozpocznie się remont dróg, Zastępca Burmistrza, 
udzielił  odpowiedzi,  że  remont  dróg  będzie  przebiegał  sukcesywnie  do  wyczerpania  limitu  z 
przetargu, zostanie przygotowany mini harmonogram.

5/ Pani Burmistrz poinformowała, że:
- otrzymaliśmy zaproszenie z miasta partnerskiego Czortkowa na Dni Czortkowa  które odbędą się 
w dniach 12-13 lipca 2014 roku. Gdyby ktoś z radnych był chętny proszony jest o zgłoszenie się do 
Referatu Organizacyjno – Samorządowego jutro do godziny 10-tej,
- w dniu 27 czerwca o godzinie 16-tej podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej zostanie podpisany 
akt odnowienia postanowień umów partnerskich między Dobrodzieniem a Czortkowem na Ukrainie 
oraz   Haan  w  Niemczech.  Po  Sesji  odbędzie  się  wernisaż  wystawy Stanisława  Jankowskiego 
„ Powstanie w Czortkowie 1940” oraz Adama Barańskiego „ Czortków współczesny w fotografii”. 
O godzinie 18-tej  odbędzie się uroczyste otwarcie „Źródła”.  W sobotę odbędzie się prezentacja 
dwóch publikacji na temat ziemi dobrodzieńskiej autorstwa Pawła Mrozka - „ Portrety wsi Ziemi 
Dobrodzieńskiej” oraz „ Dobrodzień na starej pocztówce 1884 – 1944”,
- został  złożony wniosek do LGD o środki na siłownię zewnętrzną, która ma powstać w parku 
jordanowskim. Koszt  tego zadania wynosi  33.000 złotych za urządzenia i 17.000 złotych podłoże. 
W środę  odbędzie  się  posiedzenia  rady  opiniującej  w  LGD.  Pani  burmistrz  ma  nadzieję,  że 
otrzymamy środki na to zadanie.

Pan A. Dyllong przedstawił informację na temat elektrowni wiatrowej w Główczycach.
1 /przekazano dokumenty do zaopiniowania do sanepidu,
2/ po uzyskaniu opinii wydane zostanie postanowienie o konieczności sporządzenia raportu.

6/  Na  pytanie  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  jaki  jest  zarys  Dni  Dobrodzienia,  Dyrektor 
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu poinformowała, że wszystkie imprezy będą odbywały 
się w plenerze,  czyli na placu targowym i na rynku. Przedstawiła jakie gwiazdy wezmą udział w 
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imprezie.

Radny B. Cholewa wnioskował, by podczas imprezy policja wzięła udział w większej obsadzie.
7/  Pani  Burmistrz  przedstawiła  informację  na  temat  prowadzonej  korespondencji  w  sprawie 
poprawy bezpieczeństwa w Pietraszowie.

Punkt 13.

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Damian Karpinski

                                                                                                                                                            21


