
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr XXXVI / 2014

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 9 lipca 2014 roku

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 1530.
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
− Barbara Orlikowska              Kierownik Referatu

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

− wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,

− wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

4. Zakończenie obrad XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący 
Rady  Miejskiej  Damian  Karpinski  słowami  „  Otwieram  XXXVI  Nadzwyczajną  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 nadzwyczajnej sesji, po czym poddał go głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek obrad przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:
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Podpunkt 1.

Nr XXXVI/354/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok

Pani Burmistrz wyjaśniła, że dzisiejsza nadzwyczajna sesja związana jest z wprowadzeniem zmian 
do budżetu gminy i w wykazie inwestycji to znaczy: 

− zadanie ”Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi gminnej ul. K. Mańki w 
Dobrodzieniu wraz z nadzorem” otrzymuje brzmienie „ Rozbudowa drogi gminnej ul. K. 
Mańki w Dobrodzieniu – dokumentacja i nadzór” oraz zwiększa się środki o kwotę 5.000,00 
zł,

− zwiększyć  środki  na  zadaniu:  Wykonanie  projektu  repliki  strażnicy w Szemrowicach” o 
kwotę 5.000,00 zł,

− wprowadzić zadanie w ramach PROW działanie 321 „ Przebudowa sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w 
Dobrodzieniu – realizacja i nadzór w kwocie 300.000,00 zł.

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 XXXVI/355/2014 w sprawie zmiany 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 : ---------------------- 

Uchwały od nr XXXVI/ 354/2014 do nr XXXVI/355/2014 stanowią załącznik do protokołu.

Radni na XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 09 lipca 2014 roku 
po zapoznaniu się z wnioskiem firmy ATO Spółka z o.o. Sp.K. w sprawie wydzierżawienia części 
działki  o  numerze 382 położonej  w Dobrodzieniu w celu  postawienia reklamy z  logiem firmy 
zaproponowali,  by  wniosek  zaopiniować  pozytywnie.  Radni  zaproponowali  kwotę  czynszu 
dzierżawnego w wysokości 70,00 złotych miesięcznie + koszty operatu szacunkowego.
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Należy wystąpić do firmy EKO MEBLE, która sąsiaduje z  tą  działką z informacją o zamiarze 
ustawienia reklamy formy ATO oraz z zapytaniem czy nie będzie ona kolidowała przy wjeździe 
bądź wyjeździe z firmy.

Następnie radni zgłosili interpelacje w zakresie: 

1/ Nieświecącej się lampy w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej – róg ul.Świerczewskiego.

2/ Nawiezienia kamienia na ul. Wolną, Dąbrowa, Długa-Łąkowa w Rzędowicach.

Pani Burmistrz poinformowała, że w dniu 18 lipca o godzinie 9-tej odbędzie się spotkanie komisji  
kwalifikacyjnej w celu przyjęcia dzieci do żłobka.
Zgodnie ze statutem w skład komisji wchodzą 2 osoby organu prowadzącego ( p. Umiastowska 
Bożena i p.Waldemar Krafczyk, przedstawiciel placówki i 2 członków komisji oświaty. W związku 
z tym poprosiła o wytypowanie 2 radnych do tej komisji. Do pracy w komisji wytypowano p. Gaidę 
Piotra i p. Korzyniewskiego Eugeniusza.

Na  pytanie  radnego  Eugeniusza  Korzyniewskiego  kiedy  rozpocznie  się  wymiana  sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Opolskiej, Burmistrz wyjaśniła, że prawdopodobnie jeszcze w 
tym roku.

Punkt 4.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady  Miejskiej Damian Karpinski 
dokonał zamknięcia XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Damian Karpinski
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