
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr XXXIX/2014

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 5 listopada 2014 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 17 30.
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
 Aniela Kniejska                          Skarbnik Gminy
 Waldemar Krafczyk                    Sekretarz Gminy
 Dariusz Dykta                             Dyrektor ZGKiM
 Bożena Umiastowska                               
 Mariusz Kucharczyk                   Radca Prawny
 Klaudia Tkaczyk                         Dyrektor MGOPS
 Helena Kościelny                        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. Podjęcie uchwał w sprawie:

◦ zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  dla  przedsiębiorców  realizujących  nowe
inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień,

◦ przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

◦ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie
ochrony zdrowia,

◦ wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
◦ wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

5. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
6. Wystąpienie Burmistrza Dobrodzienia – podsumowanie kadencji.
7. Wystąpienie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej:
8. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski słowami „Otwieram XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
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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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Oleskiemu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia.

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 27 października 2014 roku do 5 listopada 2014 roku:

28 października Pani Burmistrz podpisała ugodę w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu w sprawie 
przekazania gruntów pod obwodnicę.

29 października  udział w spotkaniu członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego.

4 listopada odbyło się zebranie Zarządu i Zgromadzenia Związku Gmin Dolna Mała Panew w 
Turawie, w którym udział wzięła  Burmistrz Dobrodzienia  Róża Koźlik.

Punkt 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr  XXXIX/382/2014  w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  dla  przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień,

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 projekt uchwały został przedstawiony na Sesji Rady Miejskiej w
dniu 11 września 2014 i zaopiniowany pozytywnie. Następnie został przesłany do Urzędu Ochrony
Konsumentów i  Konkurencji  celem zaopiniowania.  Opinia  przesłana  została  pismem z  dnia  2
października 2014r.  Dlatego też projekt uchwały został ujęty w porządku obrad dzisiejszej sesji.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gasch Erwin, Gaś Rozalia,
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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  XXXIX/383/2014  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Dobrodzień  z
organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na rok 2015,

Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  Program  Współpracy  Gminy  Dobrodzień  z  organizacjami
pozarządowymi musi być poddany konsultacjom społecznym, które miały miejsce w okresie od 14-
23 października 2014 roku. W tym okresie zgłoszono 1 uwagę, której nie uwzględniono z uwagi na
brak środków finansowych.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, 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 XXXIX/384/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację
zadania w zakresie ochrony zdrowia, 

Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  w  dniu  14  października  2014  roku  otrzymaliśmy  pismo  z
Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Oleśnie  z  prośbą  o  dofinansowanie  zakupu  łóżek  do  nowo
wyremontowanego  Oddziału  Chirurgii  w  ZOZ  w  Oleśnie.  Zestaw  składający  się  z  łóżka
rehabilitacyjnego, szafki przyłóżkowej, materaca przeciw odleżynowego oraz drabinek i statywu na
kroplówki  stanowi  cenę  około  2  500,00  złotych.  Ze  względu  na  duże  koszty  związane  z
modernizacją oddziału, ZOZ w chwili obecnej nie może zakupić nowych łóżek dlatego zwróciło się
do nas o wsparcie finansowe.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, 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 : ---------------------- 

Na Sesję Rady Miejskiej przybył radny Piotr Gaida.

Podpunkt 4.

Nr XXXIX/385/2014 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,
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 5.

Nr XXXIX/386/2014 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 : ---------------------- 

Uchwały od nr XXXIX/382/2014 do nr XXXIX/386/2014 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 5.

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  13  głosami  „za”,  1  głosie
„wstrzymującym się” i 1 głosie „przeciw”.

Punkt 6.
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Wystąpienie Burmistrza Dobrodzienia – podsumowanie kadencji 2010 – 2014 nastąpiło podczas
prezentacji multimedialnej.

„Szanowni Radni, Szanowni Państwo każde  takie podsumowanie jest zawsze okazją do głębszej
refleksji nad tym co za nami i nad tym co jeszcze przed nami. Jestem przekonana, że każdy z nas
takiego rozrachunku dokonuje  na  własny sposób i  tworzy sobie  obraz  co  dokonał  w mijającej
kadencji.
Dzisiaj   zadajemy sobie  pytanie  czy Rada Miejska  i  ja  jako Burmistrz  tej  gminy sprostaliśmy
oczekiwaniom  jej  mieszkańców?  Na  tak  postawione  pytanie  trudno  znaleźć  odpowiedź
jednoznaczną, ponieważ każdy z nas na pewno ma inną ocenę tego wszystkiego co wokół nas się
działo.

4 lata temu na tej sali składając  ślubowanie obiecałam i przyrzekłam, że będą pracować dla dobra
tej ziemi i że będę kierować się dobrem wspólnym. Myślę, że to przesłanie wypełniłam należycie.
Starałam się konsekwentnie realizować program wyborczy, który został zaakceptowany przez Radę
ale też realizować zapisy dokumentów strategicznych gminy.

Szanowni  Państwo myślę,  że  po  4  latach  wspólnej  pracy a  z  niektórymi  radnymi  po  8  latach
wspólnej pracy doskonale wiemy, że realizacja naszych wspólnych celów zależy od nas wszystkich,
od naszego wzajemnego zrozumienia i wzajemnej życzliwości.
Na  zakończenie  chciałam   wszystkim  bardzo  serdecznie  podziękować  za  współpracę.  Przede
wszystkim dziękuję wszystkim Radnym za  kilkuletnią  współpracę.  Czasem mieliśmy rozbieżne
zdania ale prawie we wszystkich kwestiach osiągaliśmy kompromis i za to bardzo dziękuję.
Dziękuję również tym, którzy krytycznie i mniej łaskawym okiem patrzyli na moje poczynania –
ponieważ krytyka zawsze bardziej mobilizuje!.
Dziękuję  Paniom  i  Panom  Sołtysom  za  wspieranie  moich  działań,  życzliwe  rady  i  pomoc  w
rozwiązywaniu różnych problemów w środowisku lokalnym.

Dziękuję  kierownikom podległych  jednostek,  z  którymi  na  co  dzień  przyszło  mi  rozwiązywać
liczne problemy.

Bardzo  serdecznie  dziękuję  Zastępcy  Burmistrza,  Pani  Skarbnik,  Panu  Sekretarzowi  oraz
wszystkim pracownikom urzędu”.

Punkt 7. 

Wystąpienie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej:

1/ wiceprzewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jadwigi Kasprzyk,
      
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej,
Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska w okresie od 2011 roku – 2014
roku w swej czteroletniej kadencji odbyła ogółem 22 posiedzenia, w tym 5 posiedzeń wspólnych z
Komisjami Oświaty i Gospodarczą.
Zajmowała  się  na  swych  posiedzeniach  opiniowaniem  projektów  uchwał  budżetowych  na
poszczególne lata, wysokością stawek podatkowych od nieruchomości na terenie miasta i gminy,
podatkiem od środków transportowych, stawkami opłaty targowej, stawkami opłat od posiadania
psów,  opiniowała  projekty  uchwał  w  sprawie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych oraz narkomanii na terenie naszej gminy, utrzymania czystości i oczyszczania miasta
i gminy, ochroną środowiska jak i bezpieczeństwa publicznego oraz gospodarką odpadami,strategią
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rozwoju miasta i gminy na lata 2011-2017, opiniowała stawki usług wykonywanych przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na rzecz mieszkańców naszej gminy oraz stawek opłat za
wynajmowanie lokali użytkowych.
Stałym punktem na posiedzeniach było rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych z
zasobu komunalnego oraz opiniowanie propozycji zasiedleń mieszkań.
Komisja wizytowała wszystkie jednostki OSP w  naszej gminie, dokonała wizji lokalnej budynku
Obrony  Cywilnej  w  Dobrodzieniu,  budynków  komunalnych  ze  szczególnym  uwzględnieniem
budynków socjalnych,wizytowała ujęcia wodne, przepompownie oraz wieżę ciśnień jak również
nowo wybudowaną kotłownię  w Dobrodzieńskim Ośrodku  Kultury i Sportu.
Przy współudziale Komendanta Komisariatu Policji w Dobrodzieniu oraz przedstawiciela Komendy
Powiatowej w Oleśnie weryfikowała oznakowania drogowe na terenie Dobrodzienia oraz problem
przejść dla pieszych jak i sprawy bezpieczeństwa publicznego.
Na bieżąco  podsumowywała  przebieg  remontu  dróg lokalnych,  powiatowych  po wybudowaniu
kanalizacji i drogi wojewódzkiej.
Członkowie Komisji zapoznali się z przebiegiem funkcjonowania komunikacji gminnej połączonej
z dowozem dzieci do szkół z 59 przystanków prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Dobrodzieniu oraz z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw.
PSZOK-u w naszej gminie.
Komisja poruszała także sprawę budowy elektrowni wiatrowych na naszym terenie oraz kopalni
odkrywkowej  piasku.  Członkowie  komisji  dokonali  także  wizytacji  dwóch  ferm  norek  w
Gwoździanach oraz miejsc proponowanych przez inwestora  w Rędzinie i Klekotnej. Członkowie
Komisji  zostali  zapoznani  także  z  programem  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  w  naszej
gminie.
Podejmując  decyzje  członkowie   Komisji  kierowali  się  zawsze  rozsądkiem dla  dobra  naszych
mieszkańców.

2/ przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Ireny Miosga,

Komisja Rewizyjna w składzie Miosga Irena,  Max Katarzyna,  Gaś Rozalia,  Kasprzyk Jadwiga,
Ochman-Lizurek  Małgorzata  w  okresie  kadencji  Rady  Miejskiej  tj.  od  grudnia  2010  roku  do
września 2014 roku odbyła 22 posiedzenia.
Komisja  rozpatrzyła  2  skargi  złożone  przez  mieszkańców  gminy,  w  pierwszym  przypadku  na
działalność  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  w  drugim  przypadku  skarga
dotyczyła działalności Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu.
Komisja zapoznała się z dokumentami w sprawie złożonych skarg oraz wysłuchała wyjaśnień stron
i po wnikliwej analizie stwierdziła  niezasadność tych skarg.
Głównymi  punktami  posiedzeń  Komisji  była  analiza  wykonania  budżetu  gminy  w  zakresie
dochodów,  windykacji  podatków  i  opłat,  realizacji  wydatków  oraz  przygotowanie  wniosku  do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wydania opinii o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi.  Analizowano  realizację  stanu  mienia  komunalnego.  Przeprowadzono  analizę
wykonania  uchwał  Rady  Miejskiej  oraz  Zarządzeń  Burmistrza  w  zakresie  budżetu  gminy.
Zapoznano  się  z  wystąpieniem  pokontrolnym  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  z
przeprowadzonej kontroli kompleksowej za rok 2011 oraz wybrane zagadnienia za lata 2009, 2010 i
2012.
Analizowano działalność  Finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej, Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego  Szkół  i  Przedszkoli,  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w
Dobrodzieniu.
Analizowano także przebieg realizacji inwestycji ujętych w planie budżetu gminy.
Rozpatrywano  przekazywanie  dotacji  z  budżetu  gminy  dla  niepublicznych  jednostek
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organizacyjnych  jak:  Stacji  Caritas,  Niepublicznego  Przedszkola  w  Błachowie,  Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej.
Analizowano także wydatki Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Narkomanii.
Sprawdzono wydatki  Ochotniczej  Straży Pożarnych.  Analizowano działalność  finansową Krytej
Pływalni.  Przeprowadzono  kontrolę  wydatków  z  funduszu  sołeckiego  w  czterech  wybranych
sołectwach.  Sprawdzono  także  wydatki  w  dziale  administracja.  Dokonano  analizy  rozmiaru
udzielonych ulg i umorzeń, zobowiązań pieniężnych przez Burmistrza.
Członkowie Komisji  Rewizyjnej  brali  także udział  w niektórych przetargach przeprowadzanych
przez urząd miejski.

3/  przewodniczącego  komisji  ds.  budżetu  i  finansów,  działalności  gospodarczej,  rolnictwa,
leśnictwa, gospodarki żywnościowej, gospodarki gruntami, współpracy z zagranicą,

Pan  Pawła  Czapla  poinformował,  że  komisja  zajmowała  się  opiniowaniem  wniosków  o
przeznaczeniu do sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy oraz o
sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  z  zasobu  komunalnego  i  w  sprawie  przekształcenia  prawa
użytkowania  wieczystego  w prawo własności.  Opiniowała  projekty uchwał  dotyczące  przejęcia
drogi, stawek podatkowych oraz projektu budżetu gminy. Komisja zapoznała się z informacją o
stanie mienia komunalnego.
Komisja opiniowała projekty uchwał związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych m.in.
określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty,  określeniem  metody  ustalenia  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniem stawki opłaty. Zapoznała się z informacją
na temat niezagospodarowanych działek gminnych, które nie są wydzierżawione, dla wybranych
obrębów geodezyjnych.
Radni zapoznali się z wizją zagospodarowania rządcówki, ze sprawozdaniami z wykonania budżetu
gminy Dobrodzień, zaproponowali wysokość czynszu dzierżawnego za reklamę.
Na posiedzeniu omawiana była sprawa możliwości zbycia nieruchomości po RSP „ Jedność” w
Likwidacji.  Komisja  zaopiniowała  projekty  uchwał  w  sprawie:  określenia  przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków; wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych
przy drodze wojewódzkiej i powiatowej na terenie gminy Dobrodzień.
Komisja dokonywała opiniowania projektów uchwał dotyczących stawek podatkowych w sprawie
wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości,  podatku  od  środków  transportowych,  ustalenia
stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień. 
W miesiącu grudniu komisja opiniowała projekt budżetu gminy na kolejny rok oraz opracowywała
opinię na temat projektu budżetu. 

4/ przewodniczącego komisji oświaty Piotra Gaidy,

Przewodniczący Komisji Oświaty dokonał podsumowania najważniejszych prac i dokonań pracy 
Komisji w ciągu całej kadencji. Wśród tych działań znalazły się: wizytacja wszystkich placówek 
oświatowych, zaopiniowanie logo miasta, otwarcie Orlika, wnikliwa kontrola finansów DOKiS, 
przedłużenie powierzenia stanowisk dyrektorom szkół, udzielenie pomocy finansowej powiatowi na
dowóz osób niepełnosprawnych do Sowczyc, zmiany w trybie postępowania o udzielenie dotacji 
podmiotom niepublicznym, np. szkołom stowarzyszeniowym. Do najważniejszych zadań 
przewodniczący zaliczył utworzenie żłobka miejskiego, zorganizowanie transportu miejskiego na 
terenie gminy, wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w szkołach w gminie, wprowadzenie 
Opolskiej i Dobrodzieńskiej Karty Rodziny i Seniora, renowacje w domu kultury oraz pomoc w 
utworzeniu szkoły w Gosławicach.
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Punkt 8.

Przewodniczącego Rady Miejskiej Damian Karpinski podziękował wszystkim radnym, sołtysom,
pani  burmistrz,  zastępcy  burmistrza,  sekretarzowi,  skarbnikowi  oraz  wszystkim  pracownikom
urzędu, którzy wspomagali Jego pracę w okresie ostatniej kadencji.

Punkt 9.

Interpelacje i wnioski radnych.

1/ Pani Burmistrz odczytała podziękowania Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej  w
Oleśnie  dla  wszystkich  członków  Rady  Miejskiej  za  dotychczasową  wzorową  współpracę  z
jednostką jak również z jednostkami ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Dobrodzień.
Pismo w załączeniu.

2/ Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść listu gratulacyjnego wojewody opolskiego w
związku z zakończeniem kadencji 2010 – 2014.
List w załączeniu.

Punkt 10.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski
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