
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr XXXVII/2014

z Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 11 września 2014 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14-tej, a zakończono o godzinie 1730.
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
 Dariusz Dykta                         Dyrektor ZGKiM
 Bożena Gaś                             Dyrektor ZEASiP
 Mariusz Kucharczyk               Radca Prawny
 Bożena Umiastowska
 Ewald Zajonc                          Inspektor
 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. Rozpatrzenie wniosku Wojewody Opolskiego o zmianę studium uwarunkowań  i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień.
5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla

przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

◦ przystąpienia Gminy Dobrodzień do projektu „ Kreatywna szkoła – Lubię to!”, 
◦ zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego

2005  roku  w  sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień,

◦ zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie, 
◦ wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości

stanowiących lokale mieszkalne  w Dobrodzieniu, 
◦ wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok, 
◦ wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej, 
◦ poparcia  działań  mających  na  celu  zahamowania  wypływu  środków  finansowych

wypracowanych  w  regionie  do  budżetu  centralnego  oraz  zwiększenia  dochodów
jednostek samorządu terytorialnego, 

◦ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „ Modernizacja budynku
zaplecza  socjalnego  Stadionu  Miejskiego  w  Dobrodzieniu”  w  ramach  Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

◦ zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  operacji  „  Przebudowa  sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z
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ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, 

◦ zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „ Przebudowa sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z
ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu”, 

◦ zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
◦ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji, 
◦ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. 

7. Przyjęcie protokołów Nr XXXV i XXXVI z Sesji Rady Miejskiej.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski słowami „ Otwieram XXXVII 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.
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Damian  Karpinski  zaproponował,  by  do  porządku  obrad
wprowadzić dodatkowo podjęcie uchwał w sprawie:

 poparcia  działań  mających  na  celu  zahamowania  wypływu  środków  finansowych
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek
samorządu terytorialnego,

 zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  operacji  „  Modernizacja  budynku
zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

 zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  operacji  „  Przebudowa  sieci
wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej w ulicy Opolskiej  do skrzyżowania z
ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013,

 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „ Przebudowa sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w
Dobrodzieniu”,

 zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji,
 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.

oraz punktów:
 Rozpatrzenie wniosku Wojewody Opolskiego o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień.
 Zaopiniowanie  projektu  uchwały w sprawie  zwolnień  od podatku od nieruchomości  dla

przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień.

Następnie projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.
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Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad po zmianach przyjęli jednogłośnie.
Pani Burmistrz Róża Koźlik poinformowała, że odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu
Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.  Do konkursu przystąpiły 2 panie;  Bożena
Gaś i pani z Krasiejowa.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że pani Bożena Umiastowska przeszła na emeryturę ale poprosiła Ją, by
jeszcze trochę została i wprowadziła w trudne zagadnienia jaką jest oświata, wybraną w drodze
konkursu panią dyrektor  Bożenę Gaś, która do tej pory była zatrudniona na stanowisku księgowej
w ZEAS-ie.

Punkt 3.

Pani Burmistrz Róża Koźlik przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami
tj. od dnia 16.06.2014r do dnia 11.09.2014 roku.

18 czerwca Pani Burmistrz wzięła udział w posiedzeniu Rady Opiniującej LGD Kraina Dinozaurów
w celu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru na „Mała Projekty” (siłownia, DOKiS-
doposażenie w stroje zespoły).

23 czerwca udział w Zgromadzeniu Związku Gmin „Dolna Mała Panew”.

25  czerwca udział  w  uroczystości  pn.  „Nauka  i  sport”,  na  której  podsumowano  osiągnięcia
dydaktyczne i  sportowe w roku szkolnym 2013/2014. Przedstawiono wyniki  sportowe uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleskiego.

od 26 do 30 czerwca gościliśmy w Dobrodzieniu przedstawicieli z naszych miast partnerskich Haan
i Czortkowa, jak również świętowaliśmy jubileusz 10 lecia podpisania umów partnerskich.

01 lipca udział  w spotkaniu członków LGD Kraina Dinozaurów w sprawie ewaluacji  Lokalnej
Strategii Rozwoju oraz tworzenia nowej strategii na lata 2014-2020.
W  tym  też  dniu  Pani  Burmistrz  wzięła  udział  w  Zgromadzeniu  Ogólnym  „Porozumienia
Gospodarczo-Turystycznego Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty”.

02 lipca udział w spotkaniu z partnerami Opolskiej Karty Rodziny z gminy Dobrodzień.

W tym też dniu odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej. Radni na posiedzeniu zaopiniowali
wnioski o wykup bądź dzierżawę gruntów komunalnych. Po posiedzeniu komisji Radni wizytowali
fermę norek w Gwoździanach oraz zapoznali  się z  terenem, gdzie inwestor  zmierza usytuować
fermę norek w naszej gminie.

9 lipca odbyła się  nadzwyczajna sesja  RM w celu wprowadzenia zmian do budżetu a  głównie
zabezpieczenia  środków  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  oraz  wymianę  sieci
wodociągowej w związku podpisaniem umowy o pozyskanie dotacji z PROW.

11 lipca Pani Burmistrz wraz z Panią Skarbnik podpisała umowę na pozyskanie dotacji na budowę
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Opolskiej. Dotacja pozyskana z PROW.

17  lipca Pani  Burmistrz  podpisała  akt  notarialny  w  imieniu  gminy  na  sprzedaż  gruntów
komunalnych zbytych w wyniku przetargu nieograniczonego.

                                                                                                                                                            3



21 lipca Pani Burmistrz podpisała akt notarialny, gdzie gmina Dobrodzień nieodpłatnie przejęła na
rzecz gminy od  10 właścicieli grunt prywatny stanowiący ul. Słoneczną w Dobrodzieniu.

25 lipca odbyło się spotkanie z członkami OSP Bzinica Stara oraz projektantem w celu ustalenia
dokumentacji projektowej planowanej do budowy nowej remizy OSP w Bzinicy.

od 28 lipca do 14 sierpnia Pani Burmistrz przebywała na urlopie wypoczynkowym.

18 sierpnia odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej
w  ul.  Opolskiej  w  Dobrodzieniu  (od  rynku  do  skrzyżowania  z  ul.  Cmentarną).  Do  przetargu
przystąpiło  5 firm.  Oferta najtańsza była na kwotę 1.410.490,28 zł,  oferta  z ceną najwyższą to
1.750.887,93 zł brutto.

20 sierpnia udział w spotkaniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Zawadzkie w sprawie planowanej
przez Nadleśnictwo sprzedaży placu drzewnego na działki budowlane.

21 sierpnia udział w spotkaniu z projektantem w sprawie ustalenia dokumentacji projektowej na
odnowienie nawierzchni  dróg i  chodników oraz przebudowy oświetlenia  ulicznego po robotach
kanalizacyjnych ul. Opolskiej.

W tym też dniu Pani Burmistrz wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami Błachowa w sprawie
podziału  środków  z  Funduszu  sołeckiego.  W  Błachowie  mieszkańcy  przeznaczyli  środki  na
rekultywację i ogrodzenie działki rekreacyjnej.

25  sierpnia odbył  się  konkurs  na  stanowisko  Dyrektora  ZEASiP.  Członkowie  komisji  po
rozmowach kwalifikacyjnych na stanowisko dyrektora wybrali Panią Bożenę Gaś.

W tym też dniu  Pani  Burmistrz  wraz z  Panią  Skarbnik wzięła  udział  w spotkaniu  z  Prezesem
Zarządu  WFOŚiGW  w  celu  uzgodnienia  warunków  pożyczki  na  zadanie  pn.”  Budowa  sieci
kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu – ul. Parkowa,Topolowa i Konrada Mańki”.

26 sierpnia odbył się przetarg na modernizację budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w
Dobrodzieniu. Do przetargu przystąpiły 3 firmy. Oferta najtańsza z ceną 145.460,69 zł, a oferta
najdroższa to kwota 164.927,43. ( wykluczona najtańsza).

W  tym też dniu Pani Burmistrz wzięła udział  w naradzie dyrektorów szkół i  przedszkoli  oraz
żłobka w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

27  sierpnia udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Pietraszowa  w  sprawie  podziału  środków  z
Funduszu sołeckiego. Mieszkańcy środki przeznaczyli na remont drogi Piła-Kopina.

29  sierpnia odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej.  Radni  dokonali  analizy  działalności
finansowej ZGKiM za 2013 rok oraz I półrocze 2014 r. Dokonali także analizy budżetu gminy w
zakresie dochodów i wydatków za I półrocze 2014r.

02 września udział w spotkaniu z mieszkańcami Główczyc w sprawie podziału środków z Funduszu
sołeckiego. Mieszkańcy  przeznaczyli środki na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w
Główczycach, zakup paliwa do kosiarek, odmuleniu rowu przydrożnego i remont drogi dojazdowej
do ul. Bielowcowej.
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03  września udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Klekotnej.  Mieszkańcy  środki  z  Funduszu
sołeckiego przeznaczyli na zakup namiotu festynowego wraz ze stołami i ławkami oraz na zakup
siatki do siatkówki.

04  września  Pani  Burmistrz  podpisała  umowę  z  wykonawcą  na  budowę  drogi  ul.  Bocznej  w
Klekotnej (50% Schetynówki + 15 % powiat).

W tym też dniu Pani Burmistrz wzięła udział w konferencji regionalnej nt. „Projektu Stanowiska
negocjacyjnego Województwa Opolskiego do Kontraktu Terytorialnego”.
Burmistrz Róża Koźlik wzięła także udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Gosławice w
sprawie podziału środków z Funduszu sołeckiego. Na spotkaniu mieszkańcy przeznaczyli środki na
remont ul. Krótkiej.

05 września  udział w spotkaniu z projektantami w celu wykonania koncepcji zagospodarowania
rynku.

09 września udział w konferencji organizowanej przez WFOŚiGW pn. „W trosce o Środowisko”.

10 września dokonano wyboru oferty w wyniku przetargu nieograniczonego na „Przebudowę sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Opolskiej” Została wybrana oferta firmy
RPM SA z Lublińca. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane  jest na 17 lub 18 września b.r.

W tym też  dniu  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Gospodarczej.  Radni  zaopiniowali  wnioski  o
dzierżawę bądź sprzedaż gruntów komunalnych. 
Pozytywnie  zaopiniowali  przedstawione  projekty  uchwał  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczek  na
inwestycje  będące w budżecie  gminy,  jak również pozytywnie zaopiniowali  projekty uchwał w
sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień oraz w sprawie zmiany Statutu
Związku Gmin Dolna Mała Panew. 
Radni również wyrazili negatywne stanowisko w sprawie przystąpienia prac do Zmiany Studium
Uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  w związku  z  pismem Wojewody
Opolskiego w sprawie ujawnienia złóż kopalin w Bzionkowie i Gosławicach.

W tym też dniu wpłynęły do Urzędu Miejskiego oferty w związku z zapytaniem ofertowym na
zadaniu polegającym na budowie oświetlenia ulicznego w Bąkach przy ul. Dobrodzieńskiej oraz w
Kocurach przy ul. Oleskiej. 

Następnie Pani Burmistrz udzieliła informacji na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji RM.

Punkt 4.

Rozpatrzenie  wniosku  Wojewody  Opolskiego  o  zmianę  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień.

Pani Burmistrz Róża Koźlik oddała głos inspektorowi Ewaldowi Zajoncowi, który poinformował,
że  w dniu  7  lipca  wpłynęło  pismo Wojewody Opolskiego,  w którym wzywa Radę Miejska  w
Dobrodzieniu  do  uchwalenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobrodzień w zakresie wprowadzenia udokumentowanych obszarów złóż
kopalin, dla których właściwy organ administracji geologicznej przyjął dokumentację geologiczną
bez zastrzeżeń przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo geologiczne i górnicze w terminie do
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dnia 31 sierpnia 2014 roku.
Urząd Miejski w odpowiedzi na powyższe pismo wystąpił o prolongatę i wydłużenie terminu do
dnia 30 września 2014 roku, co było spowodowane okresem wakacyjno-urlopowym radnych do
końca sierpnia 2014 r. i Wojewoda przychylił się do tej prośby.

Inspektor Ewald Zajonc poinformował o dalszym przebiegu toczącej się sprawy, przedstawiając
treść otrzymywanej i wysyłanej korespondencji.

Obecna na Sesji RM Wiesława Woźniak zapytała jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego
nie ujmiemy zakazu budowy fermy norek czy istnieje jakieś inne rozwiązanie zakazujące budowy.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że tylko zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego uchroni nas
przed tą inwestycją.

Państwo  Wiesława  i  Zbigniew  Woźniakowie  wyrazili  wolę,  by  w  planie  zagospodarowania
przestrzennego  ująć  zakaz  budowy  fermy  norek,  gdyż  tylko  taka  forma  uchroni  ich  przed  tą
inwestycją.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził,  że widzi problem a sprawa dotyczy wielkości fermy. Jeżeli
będzie powyżej 40 DJP to zmiana w planie może nas uchronić przez budową fermy, natomiast
jeżeli wykaże mniej to będzie występował jako rolnik. Uważa, że wnioskodawca jest świadomy
tego.

Pani  Woźniak  poinformowała,  że  są  gminy,  które  zlecają  wykonanie  zmiany  planu
zagospodarowania przestrzennego a dla nich jest to jedyna szansa, gdyż nie pomagają żadne prośby
i pisma.

Pani  Burmistrz  Róża  Koźlik  stwierdziła,  że  trzeba  będzie  szukać  interpretacji  przepisów  w
orzeczeniach,  by wgłębić się w ten temat.  Skontaktujemy się  z osobą,  która specjalizuje  się w
temacie zagospodarowania przestrzennego.

Inspektor Ewald  Zajonc zapytał czy nie lepiej byłoby odmówić zawieszenia postępowania i wtedy
sprawa trafi do SKO i przesunie się w czasie oraz będziemy mieć wykładnię prawną.

Na pytanie radnych, czy zmiana planu zagospodarowania wiąże się z wprowadzeniem piaskowni
i  innych  zmian,  inspektor  E.  Zajonc  wyjaśnił,  że  trudno  to  interpretować,  niech  radcy  to
rozstrzygną.

Stanowisko Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
                         
Rada Miejska w Dobrodzieniu na sesji w dniu 11 września 2014 roku postanawia na chwilę obecną 
podtrzymać stanowisko z dnia 05 lutego 2014 roku i nie podejmować działań uchwałodawczych 
zmierzających do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dobrodzień w zakresie  wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin złoża „ Bzionków” 
i „Główczyce”.

Powyższe stanowisko w głosowaniu jawnym przyjęte zostało 14 głosami „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym się”.

Punkt 5.
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Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  dla
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień.

Sale obrad opuścił radny Gabriel Kukowka.

Burmistrz  Róża  Koźlik  wyjaśniła,  że  poprzednia  uchwała  w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od
nieruchomości  obowiązywała  od  2008  roku  do  końca  2013  roku.  W  okresie  tym  udzielono
zwolnień od podatku od osób fizycznych i prawnych na kwotę 1 663 124,00 zł.
W roku 2014 od osób fizycznych na kwotę 223 000,00  zł, a od osób prawnych  na kwotę 80 000,00
zł.
Pani  Burmistrz  przypomniała,  że  jeżeli  nie  uchwalamy  górnych  stawek  podatkowych  to
otrzymujemy mniej subwencji. Jednak wolą radnych jest, by taka uchwała obowiązywała.
Projekt  uchwały  został  przedstawiony  dzisiaj  do  konsultacji i  jeżeli  zostanie  pozytywnie
zaopiniowany  należy  przesłać  go  do  Urzędu  Ochrony  Konsumentów  i  Konkurencji  celem
zaopiniowania.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów poinformował, że Komisja większością głosów
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Radni  przy  13  głosach  „za”  i  1  głosie  „wstrzymującym się”  pozytywnie  zaopiniowali  projekt
uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  dla  przedsiębiorców  realizujących
nowe inwestycje na terenie Gminy  Dobrodzień.
 
Na salę obrad powrócił radny Gabriel Kukowka.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski przedstawił następujące projektu uchwał: 

Podpunkt 1.

Nr XXXVII/ 356/2014 w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do projektu „ Kreatywna szkoła
– Lubię to!”,

Dyrektor  ZEASiP Bożena  Gaś  wyjaśniła,  że  Gmina  Dobrodzień  przystępuje  w  partnerstwie  z
Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu do realizacji projektu pn. „ Kreatywna
szkoła – Lubię to!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W ramach  projektu  odbędą  się  warsztaty  kreatywności,  super  pamięci  i  grafiki  komputerowej,
indywidualnie  i  grupowo  doradztwo  edukacyjno-zawodowe,  doradztwo  pedagogiczno-
psychologiczne, warsztaty kreatywnego nauczania oraz dla nauczycieli  warsztaty efektywnej pracy
z uczniem. 
W roku 2014 wkład niepieniężny wyniesie 2.600,00 zł ( wynajem pracowni komputerowej) oraz
wkład pieniężny w wysokości 17.400,00 zł

Następnie projekt uchwały  poddano głosowaniu.
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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  XXXVII/357/2014  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XXVI/194/2005  Rady  Miejskiej  w
Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień,

Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś, wyjaśniła, że zweryfikowano kryterium dochodowe oraz kwoty
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Obecnie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów kryteria dochodowe dla osoby w rodzinie
ustalono w wysokości 456,00 zł, kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalona została w
wysokości 250,00 zł.
Dyrektor poinformowała także, że do uzyskania stypendium szkolnego zalicza się uczniów na
podstawie 3 grup dochodowych wg kryterium:
I grupa - dochody miesięczne na członka rodziny poniżej 250,00 zł;
II grupa - dochody miesięczne na członka rodziny od 250,00 zł do 350,00 zł;
III grupa – dochody miesięczne na członka rodziny powyżej 350,00 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 3.

Nr XXXVII/358/2014 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie,

Sekretarz Gminy Waldemar Krafczyk poinformował, że Związek Gmin Dolna Mała Panew powstał
w 1995 roku. Celem Związku była ochrona dorzecza Małej Panwi i Jezior Turawskich. Na początku
związek tworzyło 8 gmin, obecnie należy do Związku 7 gmin. Składka członkowska wynosi 60
groszy od mieszkańca. Obecnie dla gminy Dobrodzień jest na ukończeniu aktualizacja gminnego
planu  gospodarki  odpadami.  Zmiana  statutu  została  podyktowana  zmianami  przepisów  i
zastrzeżeniem ministra  MAC,  który  prowadzi  rejestr  związków międzygminnych.  Związek  nie
może realizować tych samych zadań co gmina, obecnie będzie je tylko wspomagał lub wspierał. 
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Pani Burmistrz Róża Koźlik dodała, że na ostatnim spotkaniu Związku Gmin Dolna Mała Panew
padła  propozycja  przekształcenia  związku  w  stowarzyszenie  gmin,  a  nasza  gmina  rozważa
wystąpienie ze związku.

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  XXXVII/359/2014 w sprawie  wyrażenia  zgody na  udzielenie  bonifikaty od  ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne  w Dobrodzieniu,

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 5.

Nr XXXVII/360/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,

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 6.

Nr XXXVII/361/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,

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

Podpunkt 7.

Nr  XXXVII/362/2014  w  sprawie  poparcia  działań  mających  na  celu  zahamowania  wypływu
środków  finansowych  wypracowanych  w  regionie  do  budżetu  centralnego  oraz  zwiększenia
dochodów jednostek samorządu terytorialnego,

Burmistrz wyjaśniła, że jest to apel do Rządu, żeby zwiększyć dochody samorządów w zakresie
udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i udziałów w podatku dochodowym od
osób fizycznych ( PIT).

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 XXXVII/363/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji
„  Modernizacja  budynku zaplecza  socjalnego Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu”  w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Skarbnik  Gminy  Aniela  Kniejska  wyjaśniła,  że  kwoty  kredytów  i  pożyczek  zostały  ujęte  w
uchwałach  budżetowych,  przedstawiane  uchwały  są  uchwałami  intencyjnymi,  by  można  było
zaciągnąć kredyty i pożyczki.
Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  proponuje  się  zaciągnąć  pożyczkę  na  wyprzedzające  finansowanie
operacji  „  Modernizacja  budynku  zaplecza  socjalnego  Stadionu  Miejskiego  w  Dobrodzieniu  w
ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013  w  roku  2014  do  kwoty
97.000,00 złotych.

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 9.

Nr XXXVII/364/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji
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„  Przebudowa  sieci  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  ulicy  Opolskiej  do
skrzyżowania  z  ulicą  Cmentarną  w  Dobrodzieniu”  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska wyjaśniła, że proponuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające
finansowanie operacji „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, i  deszczowej w
ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do kwoty 526.122,10 zł  w tym roku 2014 do kwoty
50.000,00 zł, w roku 2015 do kwoty 476.122,10 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 10.

Nr  XXXVII/365/2014  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  Wojewódzkiego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Opolu  na  realizację  inwestycji
„  Przebudowa  sieci  wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  ulicy  Opolskiej  do
skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu”

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  proponuje  się  zaciągnąć  pożyczkę  długoterminową  ze  środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem
na realizację inwestycji „ Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu”  do kwoty 389.352, w tym: 
w roku 2014r. do kwoty 50.000,00 zł, a w 2015r. do kwoty 339.352,76 zł.
Spłata  pożyczki  nastąpi  w latach  2015-2019,  a  źródłem spłaty pożyczki  będą  dochody własne
Gminy 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 11.

Nr XXXVII/366/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
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Skarbnik Gminy Aniela Kniejska wyjaśniła, że proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy do
kwoty 430.000,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2014r. deficytu budżetu
gminy.
Spłata kredytu nastąpi w latach 2017-2020, a źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy
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 12.

Nr XXXVII/367/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska wyjaśniła, że proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy do
kwoty  50.000,00  zł  na  realizację  inwestycji  pod  nazwą  „  Modernizacja  budynku  zaplecza
socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu”.
Spłata kredytu nastąpi w latach 2016-2017, źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy
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 13.

Nr XXXVII/368/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska wyjaśniła, że proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy do
kwoty  490.000,00  zł  na  realizację  inwestycji  pod  nazwą  „  Przebudowa  sieci  wodociągowej,
kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  ulicy  Opolskiej  do  skrzyżowania
z  ulicą  Cmentarną  w  Dobrodzieniu”,  w  tym:  w  roku  2014  do  kwoty  190.000,00  zł,  
a w roku 2015 do kwoty 300.000,00 zł.
Spłata kredytu nastąpi w latach 2017-2020, źródłem spłaty kredytu będą dochody własne 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:--------------------------

Uchwały od nr XXXVII/356/2014 do nr XXXVII/368/2014 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 7.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przekazał  radnym  protokoły  z  XXXV i  XXXVI  sesji,  celem
zapoznania się z jego treścią.

Po  zapoznaniu  się  z  treścią  protokołów  przez  radnych,  Przewodniczący  Rady  poddał  je  pod
głosowanie.

W głosowaniu jawnym protokół nr XXXV/2014 przyjęty został jednogłośnie.

W głosowaniu  jawnym  protokół  nr  XXXVI/2014  przyjęty  został  14  głosami  „za”  i  1  głosie
„przeciw”.

Punkt 8.

Interpelacje i wnioski radnych.

1/ Radny Erwin Gasch wnioskował o załatania dziur na drodze prowadzącej do sklepu „EKO”.

2/ Radny Eugeniusz Korzyniewski wnioskował o zawieszenia lustra na skrzyżowaniu ulic Wojska
Polskiego z ul. Szemrowicką w Dobrodzieniu.

Na propozycję radnego w sprawie obniżenia progu z chodnika do wejścia do ośrodka zdrowia, gdyż
stanowi on problem, Dyrektor ZGKiM zobowiązał się rozeznać sprawę.

Radny zapytał także o nowo powstały żłobek w Dobrodzieniu – Pani Burmistrz poinformowała, że
jest piękny, uczęszcza do niego 12 dzieci ( pełna obsada), jest lista rezerwowa, posiada wiedzę, że
jest zainteresowanie żłobkiem.

3/  Sołtys  sołectwa  Myślina  Brygida  Langer  zgłosiła  interpelację  w  sprawie  złego  stanu
technicznego płyty położonej na przejeździe kolejowym na drodze nr 46 w Myślinie.

4/  Radny  Erwin  Gasch  poinformował  o  konieczności  remontu  mostu  na  rzece  Myślince  w
Makowczycach przy ul. Głównej, gdyż ziemia zapada się z obydwu stron mostu.

5/ Radna Małgorzata Ochman- Lizurek wnioskowała o przeprowadzenie remontu mostu przy ulicy
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Bocznej w Klekotnej.

6/ Sołtys Sołectwa Kocury Dorota Maleska:
-  poinformowała, że w ramach stowarzyszeń pozyskują środki i muszą zaciągać oprocentowane
kredyty,  w związku  z  tym zwróciła  się  z  prośbą,  by rozważyć  możliwość  udzielenia  pożyczki
stowarzyszeniom przez gminy,
-  zaproponowała,  aby  zatrudnić  kogoś  do  prowadzenia  aerobiku  na  wioskach,  aby taka  osoba
przyjeżdżała chociaż raz w tygodniu, gdyż jest duże zainteresowanie kobiet,
- zapytała, czy gmina nie mogłaby zatrudnić masażysty do Caritasu, gdyż na masaże trzeba czekać
nawet 1/2 roku,
- zapytała czy poza środkami z  funduszu sołeckiego można otrzymać kamień na drogi,
- Pani Dorota Maleska zaprosiła wszystkich na konferencję naukową „ Współczesne perspektywy
historii lokalnej na przykładzie Kocur i Malichowa”, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2014r.
od godz.12-tej w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach.
- zaproponowała, by raz w roku zorganizować spotkania stowarzyszeń.

Pani Burmistrz Róża Koźlik odniosła się do wypowiedzi Pani sołtys wyjaśniła, że:
- rozumie, stowarzyszenia zaciągają kredyty, tych stowarzyszeń jest 8 i nie jest możliwe, by im
wszystkim zabezpieczyć środki,  a w najbliższym czasie większość środków skierować należy na
rewitalizację rynku w  Dobrodzieniu. Nie obiecuje, że środków będzie więcej, patrząc realnie z
roku na rok jest  mniej  środków na inwestycje.  Stwierdziła,  że  nie  będziemy mieć  środków na
realizację swoich zadań, gdy zaczniemy udzielać pożyczek.
Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  jest  projekt  modernizacji  rynku i  jest  to  koszt  około  6 mln
złotych. W najbliższym czasie czeka nas przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul. Opolskiej.
Uważa, że jeżeli byłyby to 1 – 2 stowarzyszenia to nie byłoby problemu i zależy jakie były by to
kwoty pożyczek a środki funduszu sołeckiego mogłyby być wkładem. Pani Burmistrz poprosiła o
zrozumienie.
-odnośnie zatrudnienia osoby do aerobiku, Pani burmistrz przypomniała, że co roku jest obniżany
budżet na wydatki DOKiS-u a poprzez zatrudnienie tej osoby zwiększylibyśmy wydatki bieżące na
utrzymanie domu kultury. 
Pani Burmistrz poinformowała, że na zebraniach często spotyka się z pytaniami po co jest dom
kultury skoro i tak się nic tam nie dzieje,
-  odnośnie  zatrudnienia  masażysty,  Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  na  działalność  Caritasu
przekazujemy kwotę 103.000 do 106.000 rocznie.

7/ Radny Tomasz Miazga wnioskował o podcięcie krzaków przy ul. Oleskiej od strony ogródków
działkowych.

Pani Burmistrz poinformowała, że właśnie rozpoczynają się prace wymianą ogrodzenia.

8/  Pani  Burmistrz  Róża  Koźlik  poinformowała,  że  w dalszym ciągu mieszkańcy skarżą  się  na
zapach pochodzący z gospodarstwa  Pana Szeligi.  Wyjaśniła,  że była kontrola z urzędu gminy i
lekarza weterynarii. W dniu 24 lipca rozmawiała w urzędzie  z Panem Szeliga, który stwierdził, że
może  poddać  się  kontroli,  gdyż  jego  zdaniem jest  wszystko  w  porządku.  W dniu  22  sierpnia
wysłane  zostało  pismo  do  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  w  celu
przeprowadzenia kontroli.
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Punkt 9.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Karpinski
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