
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół Nr XXXVIII / 2014

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 27 października 2014 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 2030.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było:14.
Nieobecny radny: Potyka Norbert

Obecni spoza Rady byli:

 Róża Koźlik                                Burmistrz Dobrodzienia

 Marek Witek                               Zastępca Burmistrza

 Aniela Kniejska                          Skarbnik Gminy

 Waldemar Krafczyk                    Sekretarz Gminy

 Dariusz Dykta                             Dyrektor ZGKiM

 Bożena Gaś                                 Dyrektor ZEASiP

 Mariusz Kucharczyk                   Radca Prawny

 Andrzej Pawełczyk                     Radca Prawny

 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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminów i 

sprawdzianów za rok szkolny 2013/2014. 
5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych.
6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi 

Dobrodzienia przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.
7. Informacja z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 

2014r.
8. Uchwała nr 332/2014 z dnia 16 września 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2014 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
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◦ miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2015,

◦ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,

◦ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków,

◦ zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzania ścieków,

◦ rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Główczyce, 
dotyczącego przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015,

◦ rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Warłów, dotyczącego 
przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015,

◦ rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Szemrowice, 
dotyczącego przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015,

◦ przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla gminy 
Dobrodzień,

◦ podatku od środków transportowych,

◦ wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy 
Dobrodzień,

◦ wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,

◦ wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,

◦ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XXIX/279/2013 z dnia 29 
listopada 2013 roku w sprawie  przyjęcia Programu Współpracy Gminy 
Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2014.

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

Punkt 1.

Otwarcia XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady 
Miejskiej Damian Karpinski słowami „Otwieram XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w 
Dobrodzieniu”.

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 uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w 
Dobrodzieniu Nr XXIX/279/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia  
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Programu  Współpracy  Gminy  Dobrodzień  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2014.

Następnie projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.

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

Punkt 3.

Pani Burmistrz Róża Koźlik przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między 
sesjami tj. od dnia 12 września do dnia 27 października 2014 roku:

12 września odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP . Głównym tematem posiedzenia
były zawody sportowo-pożarnicze. 

15 września odbyło się z spotkanie z mieszkańcami sołectwa Myślina w sprawie podziału 
środków z Funduszu sołeckiego. Mieszkańcy środki przeznaczyli na zakup i montaż wiaty 
przystankowej przy ul. Kolejowej oraz na remont kruszywem drogi Kościelnej.

16 września  udział w spotkaniu członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w 
Łubnianach ( Pan Zbigniew Bahryj – Dyr. Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
-zmiany w ustawie Prawo wodne – melioracje szczegółowe zadania gminy).

W tym też dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Kolejka w celu podziału 
środków z Funduszu sołeckiego. Mieszkańcy środki przeznaczyli na wykończenie wnętrza 
altany oraz na zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół altany.

17 września Pani Burmistrz podpisała z RPM. SA w Lublińcu umowę na roboty polegające na
budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Opolskiej w Dobrodzieniu.

W tym też dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Pludry w sprawie podziału 
środków z Funduszu sołeckiego. Mieszkańcy przeznaczyli środki na wykonanie dokumentacji
oświetlenia ul. Piaskowej,  zakup opału do budynku starej szkoły, zakup podkaszarki 
spalinowej oraz paliwa i oleju dla tej podkaszarki, wykonanie remontu w starej szkole, 
wykonanie i montaż koszy na śmieci, wykonanie godła Pluder na płycie granitowej.

18 września  udział w uroczystości jubileuszu 55 lecia istnienia koła emerytów w 
Dobrodzieniu.
W tym też dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Warłów w sprawie podziału 
środków z Funduszu sołeckiego. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji 
ścieżki rowerowej od Warłowa do szkoły.

                                                                                                                                                                                 3



20 września udział w uroczystości z okazji 130-lecia istnienia OSP Dobrodzień.

21 września odbyły się zawody sportowo-pożarnicze o puchar Burmistrza Dobrodzienia.

22 września udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Rzędowice w sprawie podziału 
środków z Funduszu sołeckiego. Mieszkańcy środki przeznaczyli na wykonanie stolarki 
drzwiowej w stodole przy ul. Dobrodzieńskiej, zakup kamienia na Bielowiec oraz na 
zaprojektowanie symboli sołeckich flagi i banera.

23 września Pani Burmistrz  podpisała umowę na wykonanie remontu budynku zaplecza 
socjalnego na stadionie.
W tym też dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Ligota Dobrodzieńska w 
sprawie podziału środków z Funduszu sołeckiego. Mieszkańcy środki przeznaczyli na remont 
pomieszczeń przy świetlicy oraz na koszenie boiska.

24 września udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Szemrowice  w sprawie podziału 
środków z Funduszu sołeckiego. Mieszkańcy środki przeznaczyli na ścieżkę rowerową od 
Szemrowic do szkoły.

25 września Pani Burmistrz wraz z z-cą kierownika USC  złożyła życzenia Pani Teresie Feliks
jubilatce obchodzącej 100 rocznicę urodzin.

29 września udział w spotkaniu z mieszkańcami Kocur i Malichowa w sprawie podziału 
środków z Funduszu sołeckiego. Mieszkańcy środki przeznaczyli na zakup opału, 
wyposażenie salki CAW oraz na zakup i montaż napisów.

01 października Pani Burmistrz wraz z Panią Skarbnik podpisały umowę o dofinansowanie z 
funduszy UE PROW zadań polegających na wykonaniu siłowni zewnętrznej w Parku 
Jordanowskim oraz wykonaniu remontu budynku zaplecza socjalnego na stadionie.

07 października  udział w spotkaniu z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Opolu w 
sprawie ewaluacji.

08 października odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Radni rozpatrzyli 
wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego. Na posiedzeniu Komisji 
Dyrektor ZGKiM dokonał podsumowania funkcjonowania komunikacji gminnej prowadzonej
przez ZGKiM oraz przedstawił radnym sprawozdanie z działalności Zakładu za okres od 1 
lipca 2013r do 30 czerwca 2014r.
Radni na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia  
„Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla gminy Dobrodzień” oraz 
projekty uchwał w sprawie 2 % wzrostu stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i 
gminy Dobrodzień oraz 2% wzrostu stawek podatku od środków transportowych.
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14 października  Pani Burmistrz wzięła udział w inauguracji roku akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zaczął funkcjonować w Domu Kultury.

15 października  udział w uroczystości wręczenia medalu za długoletnie pożycie małżeńskie 
parom małżeńskim obchodzącym jubileusz 50  lecia małżeństwa. 

17 października obyło się otwarcie Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu.

20 października odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. Radni pozytywnie zaopiniowali 
projekty uchwał w sprawie miejsko-ogminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na rok 2015 oraz przyjęcia „ Gminnego Programu opieki nad 
zabytkami na lata 2014-2017 dla gminy Dobrodzień” a także projekty uchwał w sprawie 2 % 
wzrostu stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień oraz 2% 
wzrostu stawek podatku od środków transportowych.

21 października odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu oleskiego ze Starostą. 

22 października odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Radni zaopiniowali wnioski o najem lokali mieszkalnych oraz pozytywnie zaopiniowali 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.

23 października odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej. Radni zaopiniowali wnioski o 
wykup i dzierżawę gruntów komunalnych oraz pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w 
sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla gminy 
Dobrodzień” oraz projekty uchwał w sprawie 2 % wzrostu stawek podatku od nieruchomości 
na terenie miasta i gminy Dobrodzień oraz 2% wzrostu stawek podatku od środków 
transportowych.

24 października w Kaletach nastąpiło podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej na 
2015 i 2016 rok w wyniku przetargu nieograniczonego. Dostawcą energii PGE.

Punkt 4.

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 w tym o 
wynikach sprawdzianu i egzaminów przedstawili dyrektorzy szkół i przedszkoli :

 w związku z nieobecnością Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy 
Starej Pani Janiny Kulińskiej– informację złożoną na piśmie przedstawiła Pani Bożena
Gaś – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w 
Dobrodzieniu,

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w 
Szemrowicach Pani Urszula Witczak,
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 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Turzy Pan 
Zbigniew Cytera,

 Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu Pani Aneta Dzikowicz,

 Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu Pani Ewa Macha,

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu Pani Bożena Gaś,  

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach Pani Bożena Konarska-
Markiewicz, 

 Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Wysdak – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Stowarzyszenie Pro-Liberis Silesiae.

Informacje stanowią załącznik do protokołu.

Odpowiedzi na pytania radnych udzielali dyrektorzy placówek oświatowych.

Punkt 5 i punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie  z art.24h ust. 12 ustawy o 
samorządzie gminnym radni zobligowani zostali do złożenia oświadczeń majątkowych w 
ustawowym terminie tj do dnia 30 kwietnia 2014 roku, co uczynili.
Kopie oświadczeń majątkowych wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu za
rok 2013 zgodnie z art.24h ust.6 ustawy o samorządzie gminny, przesłane zostały do Urzędu 
Skarbowego, który również dokonuje szczegółowej analizy złożonych oświadczeń 
majątkowych.
Oświadczenia majątkowe zostały także udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na 
naszej stronie internetowej.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informację Urzędu Skarbowego dotyczącą  
analizy przesłanych oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację złożoną przez Burmistrza 
Dobrodzienia  dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia 
przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych a także informację Urzędu 
Skarbowego dotyczącą analizy przesłanych oświadczeń majątkowych.

Następnie przedstawił treść pisma Wojewody Opolskiego w sprawie analizy oświadczeń 
majątkowych złożonych za 2013 rok przez Burmistrza Dobrodzienia Różę Koźlik oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Damiana Karpinskiego.

Informacje stanowią załącznik do protokołu.
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Punkt 7.

Informację z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku
przedstawiła Skarbnik Gminy Aniela Kniejska.
Dochody  ogółem  na  plan  29.636.652,67  zł  wykonano  15.201.436,15  zł  co  stanowi
51,29%, w tym dochody majątkowe na plan 2.184.817,62 zł wykonanie wynosi 189.183,10 zł
co  stanowi  8,66%,  dochody  bieżące  na  plan   27.451.835,05  zł  wykonanie  wynosi
15.012.253,05 zł, co stanowi  54,69%.
 Dochody  własne  poniżej  zakładanego  planu  osiągnięto  m.in.  w  udziałach  w  podatku
dochodowym  od  osób  fizycznych  44,30%,  udziałach  w  podatku  dochodowym  od  osób
prawnych 20,19%, w opłacie targowej 35,61%,  wpływów z usług w zakresie gospodarki
komunalnej 40,90%, wpływów z usług w zakresie oświaty 46,34%, opłaty skarbowej 43,93%,
podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej
37,24%, wpływów z różnych dochodów w zakresie opieki społecznej  20,84%, podatku od
spadku  i  darowizn  30,08%  wpływów  z  opłat  za  trwały  zarząd  27,76%.  Nie  osiągnięto
dochodów ze sprzedaży nieruchomości rolnych , gdyż sprzedaże odbędą się w II półroczu.
Realizacja pozostałych dochodów przebiega prawidłowo.
    Stan zaległości z tytułu dochodów na 30 czerwca 2014r. wynosi 1.025.117,39 zł, w tym
m.in.  w  dz.  852  Opieka  społeczna  w  ogólnej  kwocie  392.777,98  zł  z  tytułu  nienależnie
pobranej  zaliczki  alimentacyjnej,  funduszu  alimentacyjnego,  wpływów  z  różnych  opłat  i
odsetek, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej w ogólnej kwocie 494.712,40 zł, z tytułu podatku od
nieruchomości i rolnego j.g.u., podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od działalności
gospodarczej od osób fizycznych oraz podatku od spadku i darowizn, w dz.700 – Gospodarka
mieszkaniowa w ogólnej kwocie 32.219,74 zł.
    Skutki  obniżenia górnych stawek podatków za okres I  półrocza 2014r.  w podatku od
nieruchomości  wynoszą   543.193,08  zł,  w  podatku  od  środków transportowych  wynoszą
20.491,40  zł.  Skutki  udzielonych  ulg  i  zwolnień  za  I  półrocze  2014r.  w  podatku  od
nieruchomości wynoszą 362.712,92 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na
podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych za I
półrocze 2014r. wyniosły 419,00 zł.
Wykonanie wydatków ogółem na plan 30.100.970,62 zł wynosi 12.722.669,35 zł, co stanowi
42,27 %.  Wykonanie  ogółem  wydatków  bieżących  na  plan  25.637.613,50  zł  wynosi
12.565.361,81 zł, co stanowi  49,01 %.
           Ogółem realizacja wydatków do planu po zmianach w zakresie wydatków osobowych
i  rzeczowych  przebiega  prawidłowo.  Niskie  wykonanie  planu  wydatków  bieżących
spowodowane  jest  tym,  że  większość  remontów  dróg  i  placówek  szkolnych  będą
przeprowadzone w II półroczu. W drugiej połowie roku rozpocznie działalność żłobek. Nie
poniesiono także wysokich wydatków za odśnieżanie. 
Wykonanie  ogółem  wydatków  majątkowych  na  plan  4.463.357,12  zł  wynosi
157.307,54 zł, co stanowi 3,52 %. Na niskie wykonanie planu wydatków majątkowych ma
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wpływ to,  że  przetargi  na  niektóre  zadania  zostaną  ogłoszone w II  półroczu 2014r.  oraz
umowy na wykonanie niektórych zadań posiadają termin realizacji do końca 2014r. 
Zobowiązania w zakresie wydatków wynoszą  466.846,41 zł, w tym wymagalne 0, 00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczek na  30.06.2014 r.
wynosi 8.828.327,62 zł.
Realizacja  uzyskanych  dochodów  budżetu  miasta  i  gminy  Dobrodzień  w  stosunku  do
wydatków za okres I półrocza 2014 r. wykazuje wynik dodatni w kwocie 2.478.766,80 zł.

Skarbnik Gminy udzielała odpowiedzi na pytania zadawane przez radnych.

Punkt 8.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 332/2014 z dnia 16 września 
2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXXVIII/369/2014 w sprawie miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na rok 2015,

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, 

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

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

Podpunkt 2.
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Nr  XXXVIII/370/2014  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2015,

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, 

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

Podpunkt 3.

Nr XXXVIII/371/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków,

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, 

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

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

Podpunkt 4.

Nr XXXVIII/372/2014 w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzania ścieków,

Pani Burmistrz Róża Koźlik wyjaśniła, że jest to gminna taryfa dla Warłowa i Szemrowic
dotycząca odbioru ścieków.

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, 
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Przeciw : --------------------

Wstrzymał się od głosu : ---------------------- 
Podpunkt 5.

Nr  XXXVIII/373/2014  w  sprawie  rozpatrzenia  podtrzymanego  przez  sołtysa  wniosku
sołectwa  Główczyce,  dotyczącego  przyznania  środków  funduszu  sołeckiego  na  rok
budżetowy 2015,

Przedsięwzięcia  wymienione  we  wniosku  w  sprawie  przyznania  środków  z  funduszu
sołeckiego na rok 2015 zostały uchwalone przez zebranie mieszkańców w dniu 02.09.2014r.
Wniosek sołectwa Główczyce zawiera cztery przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na
obszarze  sołectwa,  wraz  z  oszacowaniem  ich  kosztów  i  uzasadnieniem.  Jedno  z   zadań
wskazanych   we   wniosku  tj.  wykonanie  dokumentacji  projektowej  budowy chodnika  w
miejscowości  Główczyce  przy   ul.  Dobrodzieńskiej  nie  jest  zadaniem  własnym  gminy.
Sołectwo  zaplanowało  wykonanie  przedsięwzięcia  ważnego  dla  wszystkich  jego
mieszkańców,  jednakże ulica Dobrodzieńska jest drogą  powiatową i budowa chodnika przy
tej drodze należy do zadań powiatu. Ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje możliwości
odrzucenia części wniosku. Z  powyższych  względów nieprawidłowości dotyczące jednego
zadania przesądzają o odrzuceniu całego wniosku.

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, 

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

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

Podpunkt 6.

Nr  XXXVIII/374/2014  w  sprawie  rozpatrzenia  podtrzymanego  przez  sołtysa  wniosku
sołectwa Warłów, dotyczącego przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy
2015,

Przedsięwzięcia  wymienione  we  wniosku  w  sprawie  przyznania  środków  z  funduszu
sołeckiego na rok 2015 zostały uchwalone przez zebranie mieszkańców w dniu 18.09.2014r.
Wniosek  sołectwa  Warłów  zawiera  trzy  przedsięwzięcia  przewidziane  do  realizacji  na
obszarze  sołectwa,  wraz  z  oszacowaniem  ich  kosztów  i  uzasadnieniem.  Jedno  z   zadań
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wskazanych  we  wniosku tj. wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze powiatowej od
północnej strony (ul. Dobrodzieńska w Warłowie), które zaplanowane zostało do realizacji
wspólnie  z  sołectwem  Szemrowice,   nie  jest  zadaniem  własnym  gminy.  Sołectwo
zaplanowało  wykonanie  przedsięwzięcia  ważnego  dla  wszystkich  jego  mieszkańców,
jednakże  ulica  Dobrodzieńska  jest  drogą   powiatową i  budowa chodnika  przy tej  drodze
należy do zadań powiatu. Ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje możliwości odrzucenia
części  wniosku.  Z  powyższych  względów nieprawidłowości  dotyczące  jednego  zadania
przesądzają o odrzuceniu całego wniosku.

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,

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

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

Podpunkt 7.

Nr  XXXVIII/375/2014  w  sprawie  rozpatrzenia  podtrzymanego  przez  sołtysa  wniosku
sołectwa  Szemrowice,  dotyczącego  przyznania  środków  funduszu  sołeckiego  na  rok
budżetowy 2015,
Przedsięwzięcia  wymienione  we  wniosku  w  sprawie  przyznania  środków  z  funduszu
sołeckiego na rok 2015 zostały uchwalone przez zebranie mieszkańców w dniu 24.09.2014r.
Wniosek sołectwa Szemrowice zawiera dwa przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na
obszarze  sołectwa,  wraz  z  oszacowaniem  ich  kosztów  i  uzasadnieniem.  Jedno  z   zadań
wskazanych  we  wniosku tj. wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze powiatowej od
północnej  strony (ul.  Wiejska  w Szemrowicach),  które  zaplanowane  zostało  do  realizacji
wspólnie z sołectwem Warłów,  nie jest zadaniem własnym gminy. Sołectwo zaplanowało
wykonanie  przedsięwzięcia  ważnego  dla  wszystkich  jego  mieszkańców,   jednakże  ulica
Wiejska jest drogą  powiatową i budowa chodnika przy tej drodze należy do zadań powiatu.
Ustawa  o  funduszu  sołeckim  nie  przewiduje  możliwości  odrzucenia  części  wniosku.  Z
powyższych   względów  nieprawidłowości  dotyczące  jednego  zadania  przesądzają  o
odrzuceniu całego wniosku.

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
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Eugeniusz,  Kukowka Gabriel,  Max Katarzyna,  Miazga Tomasz,  Miosga Irena,  Ochman –
Lizurek Małgorzata,

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

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

Podpunkt 8.

Nr XXXVIII/376/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami na
lata 2014-2017 dla gminy Dobrodzień,

W związku z proponowanymi na posiedzeniu Komisji przez radnych zmianami do Programu,
Zastępca  Burmistrza  poinformował,  że  nie  można  wprowadzić  zmian  do  Gminnego
Programu, gdyż wszelkie zmiany związane są z opiniowaniem przez konserwatora zabytków.

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, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman –Lizurek Małgorzata,

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

Wstrzymał się od głosu : Kukowka Gabriel, Miosga Irena

Podpunkt 9.

Nr XXXVIII/377/2014 w sprawie podatku od środków transportowych,

Radny Miazga Tomasz opuścił salę posiedzeń.

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska poinformowała, że wpłynęło pismo Opolskiego Zrzeszenia
Przewoźników Drogowych, w którym zwracają się z prośbą o nie podwyższanie obciążeń
podatkowych, na które składa się podatek od środków transportowych.
Pismo w załączeniu.

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, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata,
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Przeciw : --------------------

Wstrzymał się od głosu : Korzyniewski Eugeniusz

Radny Miazga Tomasz powrócił na salę posiedzeń.

Podpunkt 10.

Nr XXXVIII/378/2014 w sprawie  wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
miasta i gminy Dobrodzień,

Skarbnik  Gminy  Aniela  Kniejska  poinformowała,  że  wpłynęło  pismo  Cechu  Rzemiosł
Różnych w Dobrodzieniu  o niepodwyższanie na rok podatkowy 2015 stawek podatku od
nieruchomości  od  powierzchni  użytkowej  budynków  lub  ich  części  związanych  z
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pismo w załączeniu.

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,

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

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

Podpunkt 11.

Nr XXXVIII/379/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

Wstrzymał się od głosu : ---------------------- 
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Podpunkt 12.

Nr XXXVIII/380/2014 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,

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

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

Podpunkt 13.

Nr  XXXVIII/381/2014  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  Nr
XXIX/279/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie  przyjęcia Programu Współpracy
Gminy  Dobrodzień  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2014,

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,

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

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

Uchwały  od  nr  XXXVIII/369/2014  do  nr  XXXVIII/381/2014  stanowią  załącznik  do
protokołu.

Punkt 10.

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

Po zapoznaniu się z treścią protokołu, Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym protokół z ostatniej sesji przyjęli jednogłośnie.

Punkt 11. 
Interpelacje i wnioski radnych.
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1/ Skarbnik Gminy Aniela Kniejska poinformowała, że obniżona została średnia cena skupu
żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2015, która wynosi 61,37 zł za dt. W roku 2014 wynosiła 69,28 zł za 1 dt. W związku z
powyższym podatek rolny w 2015 roku dla gospodarstw rolnych  powyżej 1 ha będzie niższy
o 19,77 zł za 1 ha w stosunku do roku 2014.

2/ Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, w związku z przesłaniem uchwały Rady
Miejskiej  w  Dobrodzieniu  w  sprawie  poparcia  działań  mających  na  celu  zahamowanie
wypływu  środków  finansowych  wypracowanych  w regionie  do  budżetu  centralnego  oraz
zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego otrzymaliśmy pismo z Kancelarii
Prezydenta  RP  a  także  od  Posłów na  Sejm RP Stanisława  Szwed,  który przesłał  swoją
interpelację i odpowiedź na nią od Ministra Finansów oraz Mirosława Nykiel, który wysłał
zapytanie w tej sprawie do Marszałka Sejmu RP. Kancelaria Sejmu  przesłała informacje o
otrzymaniu uchwały.

3/  Pani  Burmistrz  Róża  Koźlik  poinformowała,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Gospodarczej
radna Małgorzata Ochman-Lizurek zapytała co słychać w sprawie budowy fermy norek na co
otrzymała odpowiedź że sprawa zostanie przedstawiona na sesji.
Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  na wniosek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,
które wnosiło o zawieszenie postępowania prowadzonego w sprawie warunków zabudowy na
okres  9  miesięcy,  czyli  do  dnia  10  stycznia  2015  roku,  przesunięto  termin  załatwienia
wniosku do dnia 7 listopada 2014 roku i do tego dnia należy podjąć decyzję.
Następnie  Pani  Burmistrz  poprosiła  inspektora  Ewalda  Zajonca  o  przypomnienie  co  od
ostatniej sesji zmieniło się w tej sprawie.

Inspektor Ewald Zajonc poinformował, że jak już wspomniała Pani Burmistrz postępowanie
w sprawie zawieszenia przedłużono do 7 listopada 2014 roku, o czym poinformowane zostały
zainteresowane strony. Na ostatniej sesji temat był dyskutowany, radcy prawni analizowali
sprawę  pod  kątem  prawnym  i  na  dzisiejszej  sesji  należy  podjąć  decyzję  w  sprawie
ewentualnego zawieszenia lub odmowy.

Radca prawny Andrzej Pawełczyk poinformował, że 15 stycznia 2015 roku mija termin  dot.
ewentualnej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i nie zdążymy przeprowadzić
procedury  planistycznej.  Uważa,  że  najlepiej  byłoby  postępowanie  zawiesić  i  wykonać
ekspertyzę.
W przypadku  wydania  decyzji  odmownej  i  ewentualnego  odwołania,  to  SKO  w  Opolu
dokona analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego na podstawie którego wydano
decyzję i z dużym prawdopodobieństwem uchyli decyzję Burmistrza i przekaże sprawę do
ponownego rozpoznania.

Pani Wiesława Woźniak stwierdziła, że od maja w tej sprawie zrobiliśmy niewiele, stoimy w
miejscu, można było zrobić ekspertyzę i nie trzeba by zawieszać postępowania.
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Radca prawny wyjaśnił, że Nadleśnictwo chyba wprowadziło nas w błąd z droga dojazdową,
informując, że są to tereny rolniczej przestrzeni.

Pani Wiesława Woźniak stwierdziła, że jeżeli sprawa powróci do ponownego rozpatrzenia to
mamy kolejny czas w ramach tego postępowania.
Jeżeli  nie  wróci  i  zmieniona  zostanie  decyzja  gminy  to  wtedy  SKO  przejmie  na  siebie
odpowiedzialność za skutki wydanej decyzji jako organ odwoławczy.

Radna  M.  Ochman-  Lizurek  stwierdziła,  że  trzeba  robić  wszystko,  aby  ferma  norek  nie
powstała.
 
Radca  prawny  ponownie  stwierdził,  że  powinniśmy  iść  w  kierunku  zawieszenia
prowadzonego postępowania administracyjnego.

Radny  Gabriel  Kukowka  przypomniał,  że  były  przegłosowane  środki  na  wykonanie
ekspertyzy.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że czekaliśmy na dokumentację z Nadleśnictwa i Rada zgodziła się
na to, by zaczekać ze zleceniem wykonania ekspertyzy. Chcieliśmy wydać negatywną opinię.
Po  dokonaniu  analizy  z  radcami  prawnymi  doszliśmy do  wniosku,  że  nie  można  wydać
decyzji negatywnej na podstawie zakazu z Nadleśnictwa dotyczącego użytkowania drogi. 

Radny G.Kukowka stwierdził, że nie mamy podstaw do wydania decyzji negatywnej.

Radca  prawny  stwierdził,  że  gdy  zawiesimy postępowanie  –  wydamy postanowienie,  że
zlecamy ekspertyzę, ale strony mogą się odwołać w stosunku do zawieszenia postępowania
i  to  także  w  ramach  złożonego  zażalenia  na  postanowienie  o  zawieszeniu  postępowania
rozpatrzy SKO.

Pani Woźniak stwierdziła, że nie można zrobić ekspertyzy teraz pan Zajonc wysłał 2 pisma,
które  nic  im  nie  pomogły,  Towarzystwo  Ochrony Ptaków  także  niewiele  pomogło.  Pani
Woźnik poinformowała, że rozmawiała z OTOP myśląc, że może wykonają ekspertyzę, ale
niestety nie wykonają jej.
Stwierdziła,  że  może  dojdzie  do  tego,  że  będzie  musiała  zaciągnąć  kredyt  by  zlecić
wykonanie ekspertyzy. Może to będzie punkt zaczepienia.

Inspektor E. Zajonc przedstawił tok postępowania:  OTOP zostało dopuszczone jako strona
w postępowaniu, wysłano pismo do inwestora o uzupełnienie wniosku, zgodnie z wnioskiem
radnych w dniu 18 czerwca wystąpiono z pismem do Urzędu Gminy w Pawonkowie o zajęcie
stanowisko i  odpowiedź na zawarte pytania radnych – odpowiedź otrzymaliśmy 16 lipca,
wszczęte zostało postępowanie administracyjne o warunkach zabudowy, Państwo Woźniak
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i  Nadleśnictwo wnieśli  uwagi i  zastrzeżenia,  OTOP wystąpił  o zawieszenie postępowania,
ekspertyzy nie zlecono gdyż nie było wszczęte postępowanie. 
Inspektor Zajonc stwierdził, że nie można zarzucać, że organ nic nie zrobił.
Opracowanie specjalistyczne ( ekofizjografia ) ma określić wpływ na faunę i florę. Firma,
która wykonuje takie opracowania określi kiedy to może być wykonane.

Pani  Wiesława  Woźniak  stwierdziła,  że  właściwie  ich  pisma  nic  nie  wnoszą  w  sprawie,
wnioski nie są brane pod uwagę i zostali z niczym. Uważa, że trzeba było zlecić wykonanie
ekspertyzy.

Radca  prawny  stwierdził,  że  pisma  Państwa  Woźniak  wpłynęły  zasadniczo  na  kierunek
postępowania, powodując konieczność jego uzupełnienia w trybie Kpa. Jednocześnie jednak
w związku z powyższym nie biegły terminy załatwienia sprawy, o których stanowi Kpa. Teraz
rozpocznie się kolejny miesiąc postępowania, a od 7 listopada 2 miesiąc postępowania. 

Pani Woźniak stwierdziła, że może okazać się, że to będzie za mała ferma.

Radca prawny stwierdził, że będzie postępowanie dowodowe, które te wszystkie okoliczności
wyjaśni.

Inspektor E. Zajonc odniósł się do stwierdzenia p. Woźniak, że ich pisma nic nie wnoszą.
Otóż w decyzji zastrzeżenia i uwagi trzeba przeanalizować, przyjąć lub odrzucić i uzasadnić
na  jakiej  podstawie.  Pisma  te  będą  uwzględniane  przy  wydawaniu  decyzji  o  warunkach
zabudowy, w przypadku odwołania całe akta sprawy przekazywane są do SKO.

Radny Edward Grabiński uważa, że Państwo Woźniak  nie powinni zarzucać opieszałości,
gdyż czas działa na ich korzyść.
Pan Woźniak uważa, że wcześniej czy później ferma norek powstanie.

Radny Paweł Czapla przypomniał, że podczas wizytacji ferm norek właściciel Pan Ulfik dał
słowo, że jeżeli dostanie lokalizację w Rędzinie to zrezygnuje z Klekotnej.
Zapytał czy jeżeli w planie zagospodarowania dokonany zmian w Klekotnej to czy nie damy
zielonego światła innym inwestorom.

Radna M. Ochman-Lizurek zapytała czy nie można tego zablokować i co można zrobić, by
nie stać w martwym punkcie.

Radca prawny wyjaśnił, że jeżeli ograniczymy się tylko do 2 miejsc postępowanie będzie się
toczyło swoją drogą, a równolegle trzeba przymierzyć się do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego.
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Pani  Burmistrz  stwierdziła,  że  wypowiedź  pana  radcy  może  sugerować,  że  w  planie
zagospodarowania  przestrzennego  wprowadzimy zakaz  budowy ferm norek,  w  planie  nie
będzie wyraźnego zapisu zakazu budowy ferm norek.
Pani Burmistrz potwierdziła, że ten czas działa na korzyść Państwa Woźniak, żeby nie chcieć
trzeba  mieć  mocne  argumenty,  my  przedłużamy  terminy.   Uważa,  że  jesteśmy  wszyscy
zgodni, gdyż nie chcemy tej fermy. Pomóżmy sobie wzajemnie, zlecimy ekspertyzę.
Pani  Burmistrz  jeszcze raz podkreśliła,  że  w planie zagospodarowania przestrzennego nie
możemy dokonać zapisu, że zakazujemy budowli fermy norek. Musimy zastanowić się jaki
zrobić w planie zapis, by nie dopuścić do budowy ferm norek, a jednocześnie nie zablokować
innych budów.
Musimy mieć podstawy, że nie chcemy, gdyż nie może powtórzyć się sprawa taka jak miała
miejsce z Panem Polakiem. Wydając decyzję negatywną możemy zostać obciążeni kosztami
z tytułu utraty przyszłych dochodów firmy.

Radny E. Grabiński powrócił do sprawy Pana Polaka i zapytał czy wyrok jest prawomocny.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że trzeba będzie zapłacić odszkodowanie.

Radca  prawny poinformował,  że  p.  Polak  wystąpił  o  88.000 złotych odszkodowania,  sąd
zasądził 56.000 złotych, gdyż finansowanie planu zagospodarowania przestrzennego należy
do zadań gminy. Sąd zasądził dodatkowe koszty, które pan Polak poniósł. Sąd zasądził Panu
Polakowi  70  % wnoszonego roszczenia,  a  nam pozostałe  30 %.  Wyrok na  razie  nie  jest
prawomocny.
Wystąpiliśmy o udostępnienie odpisu z protokołu.

4/ Radca prawny Andrzej Pawełczyk stwierdził, że szkoda, że p. Czaja nie złożyła wniosku o
uzasadnienie wyroku.

Inspektor  E.  Zajonc  poinformował,  że  odnośnie  wiatraków  wydana  została  decyzja
negatywna, odwołała się jedna ze stron, działamy zgodnie z Państwa wolą

Radny G. Kukowka stwierdził, że należy wykonać raport, aby  mieć podstawy do wydania
negatywnej decyzji. Radny optuje za kontrraportem, który może nam dopomóc. Uważa, że
będzie to argument dla mieszkańców.

Pani Burmistrz poinformowała, że mamy już ekspertyzę, która jest niekorzystna dla gminy.
Zapytała jaką mamy gwarancję, że raport będzie korzystny dla nas.

Radny G. Kukowka przypomniał, że w raporcie przygotowanym przez inwestora było dużo
błędów.  Ostatnio  zarzucił  panu  Dyllongowi,  że  w  raporcie  są  błędy,  które  nie  dotyczą
Szemrowic tylko miejscowości k/ Byczyny i o to była cała dyskusja.
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Uważa, że nie jesteśmy fachowcami i gdyby był zrobiony kontrraport to były by to może
argumenty dla pani Burmistrz. Stwierdził, że wydawanie środków na ekspertyzy nie jest złe,
gdyż mamy argumenty, że zrobiono wszystko i trzeba to zaakceptować.

Sołtys  Dorota  Maleska  stwierdziła,  że  plan  zagospodarowania  przestrzennego  jest  bardzo
potrzebny i nie dotyczy tylko norek, jest za wykonaniem ekspertyzy.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że zmiana planu to jest minimum okres 9 miesięcy.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że coraz więcej firm naciąga gminy na odszkodowania, uważa,
że nie możemy pozwolić na takie działania i musimy robić wszystko zgodnie z prawem.
Stwierdził,  że  Państwo  Woźniak  muszą  przyjąć  oczekiwanie  oraz  zaufać  procedurze
prowadzonej przez Panią Burmistrz. 
Zastępca  Burmistrza  poinformował,  że  w  Holandii  zakazano  hodowli  norek,  gdyż
stwierdzono, że jest to nie humanitarne.
Stwierdził, że my nie możemy sobie na to pozwolić, bo bylibyśmy postrzegani, że nie chcemy
norek ani wiatraków.

Na  pytanie  radnego  E.  Grabińskiego  jaki  jest  ustawowy  termin  sporządzenia  planu
zagospodarowania przestrzennego, Pani Burmistrz wyjaśniła, że  plan powinien być co jakiś
czas poddany analizie.
Radny zapytał także czy na żądanie inwestora urząd zmuszony jest do wykonania planu –
Pani Burmistrz wyjaśniła, że Pan Polak zgłosił się, gdyż chciał zmienić plan pod budowę
hotelu SPA i  chciał  pokryć  koszty związane ze zmianą planu.  Można było  przystąpić  do
zmiany planu, przy ekofizjografii okazało się że są specjalne siedliska ptaków i roślin. Rada
podjęła  negatywną  decyzję.  Pan  Polak  zmienił  plany  chciał  zmienić  plan  pod  domki
letniskowe caloroczne lecz związane było to z wybudowaniem kanalizacji i wodociągu przez
gminę. Ostatecznie Rada przyjęła darowiznę, przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego  i  studium  ale  wobec  uwag  i  zastrzeżeń  stron  i  komisji  urbanistycznej
odstąpiono od dalszych prac planistycznych.

Przewodniczący Rady przypomniał, że stanowisko Rady Miejskiej się nie zmieniło, byliśmy
na fermach i uważa, że nie jest przyjemnością mieszkać w w sąsiedztwie fermy norek.
Zapewnił,  że  zarówno  radni  jak  i  Pani  Burmistrz  oraz  wielu  mieszkańców  nie  chcą  tej
inwestycji.

Pani  Woźniak  zapytała,  czy  w  związku  ze  zbliżającymi  się  wyborami  i  faktem,że  może
zmienić się skład Rady sprawa będzie toczyć się od nowa.

Pani  Burmistrz wyjaśniła,  że nie wyodrębniliśmy środków, ekspertyza będzie zapłacona z
bieżącej działalności Urzędu.
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Pani Burmistrz zobowiązała Sekretarza Gminy, by jutro wystąpił z  zapytaniem o cenę na
wykonanie ekspertyzy.

Radna  M.  Ochman-Lizurek  stwierdziła,  że  ludzie  powinni  wiedzieć  co  dzieje  się  na  ich
terenie, ludzie na osiedlu nic nie wiedzą o budowie kurników.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że radna z tego okręgu była poinformowana o tym facie i wpłynął
1  protest  mieszkańca  po  terminie.  Przypomniała,  że  o  fakcie  złożenia  przez  Pana Głowę
wniosku o kolejną budowę kurników informowała radnych.

Radca  prawny  A.  Pawełczyk  poinformował,  że  wniosek  OTOP  dotyczył  zawieszenia
postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Zaproponował, by odmówić zawieszenie postępowania na wniosek OTOP.

Sołtys  sołectwa  Kocury  Dorota  Maleska  zabierając  głos  zwróciła  uwagę  na  fakt,  że  jest
społecznikiem, wyraziła  swoje wielkie  uznanie dla  Państwa Woźniak twierdząc,  że takich
sytuacji jest wiele.  Ona sama stara się o sprostowanie dróg, już w 2005 roku wystąpiła z
pismem w tej sprawie i do tej pory nie otrzymała odpowiedzi. Zastępca Burmistrza stara się to
sprostować od 2005 roku, chciała wykupić ziemię, przez którą przechodzi jej dom. Poruszyła
także  sprawę  Państwa  Miozga,  którzy  zostali  bez  dojazdu  do  domu  a  idzie  zima  i  nie
wiadomo jak ta sprawa się potoczy, co będzie z odgarnianiem śniegu.
Pani  Maleska  przypomniała,  że  na  ostatniej  sesji  poprosiła,  by  gmina  udzieliła  pożyczki
stowarzyszeniom, które by mieć wkład własny muszą zaciągać kredyty i wtedy usłyszała, że
jest tyle stowarzyszeń na terenie gminy, że gmina nie jest w stanie udzielić pożyczki. Dzisiaj
na sesji stowarzyszenie Szemrowice otrzymało środki na zakup pieca. Zwróciła się z prośbą,
by do tematu podejść uczciwie. Uważa, że są rzeczy ważne i ważniejsze. 

Pani Burmistrz wyjaśniła, że mamy prężnie działających 8 stowarzyszeń i będzie potrzeba
około  500-600.000  złotych.  Ostatnio  wydatkowano  kwotę  720.000  złotych  na  budowę
Centrum Aktywności Wiejskiej  w którym działa Ochotnicza Straż Pożarna. Stowarzyszenie
w Pludrach także pozyskało środki.  To gmina pozyskała środki na kilka wniosków, gdzie
stowarzyszenie  nie  chciało  pisać  wniosków.  Wiadomo,  że  my  już  więcej  środków  nie
pozyskamy, dlatego stowarzyszenie pisze wniosek o środki, które będą dla straży na zakup
pieca i kaloryferów do pomieszczenia, gdzie jest wóz strażacki.
Pani  Burmistrz  uważa,  że  traktuje  wszystkie  stowarzyszenia  jednakowo,  stowarzyszenie
pomaga gminie pisząc ten wniosek.

Sołtys D. Maleska poinformowała, że stowarzyszenie ma 40.000 złotych długu, stwierdziła,
że mogli siedzieć i nic nie robić.
Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  trzeba  zabezpieczyć  środki  w budżecie,  dojdzie  do tego,  że
będziemy zaciągać kredyty, by wspomóc stowarzyszenia.
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Radna M. Ochman-Lizurek zaproponowała, by kolejne środki przeznaczyć na stowarzyszenie
w Rzędowicach.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że jak Pani Maleska będzie Burmistrzem to lekką ręką nie
wyrzuci 15.000 złotych, tylko będzie starała się je pozyskać.

Następnie odniósł się do sprawy regulacji drogi na której stoi dom pani Maleski i stwierdził,
że nie jest to wina gminy, że województwo  nie może dogadać się z powiatem. Sprostowanie
decyzji komunalizacyjnej jest w toku i prosi, by nie mówić, że nic się w tej sprawie nie robi.
Odnośnie  ul.  Szemrowickiej  Zastępca  Burmistrza  wyjaśnił,  że  zostały  zlecone  prace
geodezyjne.
Inspektor E. Zajonc dodał, że geodeta wykonał prace w terenie i złożone zostały dokumenty
celem wydania decyzji rozgraniczającej.
Zastępca  Burmistrza  stwierdził,  że  kwestia  dojazdu  jest  sprawą  Państwa  Miozgi  i
niepotrzebnie  się  do  tego  wraca,  prostuje  się  ul.  Szemrowicką,  gdyż  mieszkańcy  tego
potrzebują.

Punkt 12.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Karpinski
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