
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr X/2015

z Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2015 roku

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 18-tej. 
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności: 15

Obecni spoza Rady byli:
• Róża Koźlik                     Burmistrz Dobrodzienia
• Marek Witek                    Zastępca Burmistrza
• Gabriela Gaś                    Skarbnik Gminy
• Waldemar Krafczyk         Sekretarz Gminy
• Bożena Gaś                      Dyrektor ZEASiP
• Mariusz Kucharczyk        Radca Prawny
• Andrzej Pawełczyk          Radca Prawny
• Dariusz Dykta                  Dyrektor ZGKiM
• Barbara Orlikowska         Kierownik Referatu
• Sołtysi i goście – zgodnie z listą obecności

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  między  sesjami  oraz  udzielenie

informacji na interpelacje.
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 zmiany Uchwały Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu z dnia 28 października

2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Dobrodzień,

 zmiany Uchwały Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu z dnia 28 października
2015  r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  na
terenie Gminy Dobrodzień,

 określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na
podatek  leśny  oraz  informacji  w  sprawie  podatku  od  nieruchomości  i  obiektach
budowlanych,  informacji  w  sprawie  podatku  rolnego,  informacji  w  sprawie  podatku
leśnego,

 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

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

Projekt porządku obrad  poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek obrad  przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Pani Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj.  od dnia 29
października do dnia 01 grudnia 2015r.

04 listopada odbyło się  spotkanie z  Wicedyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Opolu p.
Sokołowskim i  dyrektorem Wydziału  Infrastruktury  w  Urzędzie  Marszałkowskim p.  Widera  w
sprawie przebudowy wysepki w Pietraszowie.

05 listopada spotkanie z projektantem p. Wilisowskim w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy
Opolskiej  -  przywrócenie  zjazdu  z  rynku  w ul.  Solną.  Na  spotkaniu  obecny był  również  pan
Dionizy Brylka.
W tym też dniu odbyło się spotkanie z Jubilatami obchodzącymi 50 rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego. Na spotkaniu Jubilatom zostały przekazane medale przyznane przez Prezydenta RP
za długoletnie pożycie małżeńskie.

10 listopada odbyło się spotkanie z firmą Deloitte w sprawie zmian w podatku VAT od 2016 roku.

12 listopada odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  wielu  środowisk  działających  na terenie
gminy  Dobrodzień  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych.
Strategia  taka  to  dokument,  który  wskazuje  problemy  społeczne  mające  wpływ  na  rozwój
gospodarczy i ekonomiczny gminy.

19 listopada odbyło się  spotkanie członków Obszaru Funkcjonalnego w sprawie  uchwalenia dla
obszaru Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W tym też dniu odbyło się VII Forum  Ekonomiczne
KOOERACJA  2015  podczas  którego  Starosta  Oleski  wręczył  Perły  Powiatu  Oleskiego  w
dziedzinie przedsiębiorczości  w kategoriach Modernizacja Roku, Innowacyjny Produkt/ Usługa
Roku, Menedżer Roku. Z Gminy Dobrodzień nominowanym do nagrody w kategorii Innowacyjny
Produkt/Usługa Roku była firma Marcina Koj za atrapę drzwi skarbca która została zamontowana
w siedzibie NBP w Warszawie.

24 listopada Pani Burmistrz wzięła udział w posiedzeniu Oddziału Zarządu Powiatowego OSP w
sprawie  zakupu  nowego  samochodu  strażackiego  ze  środków RPO dla  jednej  z  gmin  Powiatu
Oleskiego.

25  listopada odbyło się  posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego OSP w sprawie zakupu
samochodu z RPO dla jednej z gmin powiatu oleskiego.

27 listopada Pani  Burmistrz  wzięła  udział   w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP.  Głównymi
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tematami posiedzenia było podsumowanie przeglądów technicznych w jednostkach OSP, ustalono
terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych, wybrano jednostkę OSP Bzinica na organizatora w
2016  roku  zawodów  sportowo-pożarniczych.  Przedstawiono  również  projekt  budżetu  na  2016
dotyczący ochrony przeciwpożarowej.

30  listopada Pani  Burmistrz  wzięła  udział  w  IV  Sesji  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w
Dobrodzieniu.  Radni  na  posiedzeniu  podjęli  uchwałę  o  ustanowieniu  Młodzieżowej  Róży
Dobrodzienia. Młodzieżowa Róża Dobrodzienia będzie przyznawana w trzech kategoriach: Nauka,
Sport i Działalność społeczna. Radni w ramach prac Zespołów problemowych zobowiązali się do
informowania poprzez wydanie ulotek na temat roli samorządu w życiu społecznym.

Następnie Pani Burmistrz udzieliła odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na poprzedniej sesji Rady
Miejskiej.
Poinformowała, że na ostatniej sesji podjęta została uchwała w sprawie przekazania środków na
wykonanie oświetlenia wyspy w Pietraszowie – środki pozostaną w budżecie gminy, gdyż Zarząd
Dróg Wojewódzkich wykona oświetlenie ze środków własnych.

W związku z faktem, że jedna ze zgłoszonych interpelacji dotyczyła zbyt dużego kąta pochylenia
chodnika  na  ulicy  Opolskiej  w  Dobrodzieniu  Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  zaprosiła  na
dzisiejszą sesję projektanta Pana Sebastiana Wilisowskiego, by zajął stanowisko w tej sprawie.

Pan Wilisowski  wyjaśnił,  że  zbyt  duży kąt  pochylenia  chodnika  na  ul.  Opolskiej  występuje  w
rejonie posesji nr 11. Odcinek ten nie jest chodnikiem tylko zjazdem. Zwrócił uwagę, że przy tak
zwartej  zabudowie  i  różnych  wysokościach  poszczególnych  zjazdów  oraz  szerokości  pasa
drogowego wynoszącego 9,50m nie ma możliwości wykonania normatywnego spadku zgodnie z
rozporządzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne.
Wyjaśnił,  że  analizując  stan  istniejący  sprzed  wykonania  przebudowy  drogi,  która  była
wykonywana  w  trybie  zgłoszenia  robót  nie  wymagających  uzyskania  pozwolenia  na  budowę
należało z robotami drogowymi zmieścić się w działkach drogowych. Z pomiarów geodety oraz
mapy do celów projektowych wynika,  że różnica wysokościowa pomiędzy zjazdem na granicy
posesji a krawędzią drogi wynosiła 30 cm. Aby wykonać normatywny spadek na zjeździe należało
by  wejść  w  teren  działki  prywatnej  i  dokonać  przebudowy  zjazdu  oraz  przebudować  bramę
przesuwną  ingerując  w  istniejące  fundamenty  tej  bramy.  Istniejący  stan  bramy  nie  jest
zadowalający.  Należałoby  wykonać  dokładną  inwentaryzację  konstrukcji  istniejącej  bramy  i
zaprojektować nową konstrukcję oraz bramę przesuwną. Pan Wilisowski zwrócił uwagę na fakt, że
zostały by odsłonięte fundamenty budynku nr 15 i budynku gospodarczego. Oprócz tego inwestor
czyli gmina musiałaby zainwestować środki publiczne w prywatny grunt oraz bramę. Podkreślił, że
problem spadku poprzecznego wynikł tylko na jednym odcinku chodnika.

Na informację radnego Piotra Zuga,  że osoby starsze bardzo narzekają na duży kąt pochylenia
chodnika, Pan Wilisowski powtórzył, że obniżenie wjazdu wiąże się z wejściem na teren prywatny
oraz przebudową bramy.

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  zapytaniem  co  będzie,  jeżeli  osoba  złamie  nogę  –  Pan
Wilisowski stwierdził, że nie jest to chodnik tylko zjazd.

Radny Piotr Kapela zapytał czy przy projektowaniu chodników nie było wiadomo, że będzie to
niezgodne, gdyż są przepisy mówiące o  normie stopnia pochylenia.
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Pan Wilisowski stwierdził, że było wiadomo ale zjazdy i chodnik trzeba dostosować do istniejącego
terenu. Powołał się na istniejące przepisy w tej materii.
Na  pytanie  radnej  Katarzyny  Max  dlaczego  do  tej  pory  chodniki  były  w  miarę  proste,  Pan
Wilisowski  wyjaśnił  przedstawiając  multimedialnie  jak  wyglądał  chodnik  i  wjazdy  przed  i  po
wykonanej inwestycji. 

Na pytanie Zastępcy Burmistrza czy jest w stanie poprawić geometrię chodnika tak, by uzyskać
zjazdy nie  naruszając  fundamentów,  Pan Wilisowski  stwierdził,  że  nie  jest  możliwe  uzyskanie
zjazdów określonych w rozporządzeniu, natomiast fundamenty zostałyby odsłonięte 15 cm wzdłuż
chodnika.

Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał do kogo należy się zwrócić w sytuacji jeżeli po dwóch
stronach bramy została uszkodzona elewacja budynku – odpadł tynk grubości 1,5 – 2,0 cm.

Pan Wilisowski stwierdził,  że nie zauważył takiego zdarzenia. Jeżeli jednak taka sytuacja miała
miejsce należało to zgłosić pisemnie wykonawcy, który na bieżąco usuwał powstające usterki.

Pan Wilisowski na bieżąco udzielał odpowiedzi na nurtujące pytania i sugestie radnych.
Jedną z propozycji radnych było wprowadzenie ruchu dwukierunkowego dla rowerzystów na ulicy
Opolskiej. Padło wiele propozycji ze strony radnych, jednak Pan Wilisowski nie zawsze się z nimi
zgadzał.  W  związku  z  tym  poinformował,  że  może  przygotować  projekt  z  przedstawionymi
propozycjami  przez  radnych,  jednak  się  pod  nim nie  podpisze.  Uważa,  że  nie  jest  ważne  kto
podpisze  projekt  tylko  aby  był  zgodny  z  przepisami.  Następnie  projekt  zostanie  przesłany  do
Komisji Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym celem zaopiniowania.

Po dyskusji i wysłuchaniu argumentów projektanta Sebastiana Wilisowskiego radni wnioskowali o
uwzględnienie  w  projekcie  dotyczącym  organizacji  ruchu  na  ulicy  Opolskiej  w  Dobrodzieniu
następujących propozycji:

• wprowadzenie ruchu dwustronnego dla rowerzystów,
• zwiększenia obowiązującego tonażu z 2,5 t do 3,5 t,

możliwości rozwiązania problemu związanego z wystąpieniem kolizji jazdy samochodów z
kierunku ul. Opolskiej w kierunku rynku i samochodów zjeżdżających z rynku na ul. Solną.

Punkt 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr X/97/2015 w sprawie  zmiany Uchwały Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia
28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Dobrodzień,

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z przepisami należy wprowadzić stawkę podatku odnoszącą
się do terenów objętych rewitalizacją mimo, że na terenie Gminy Dobrodzień takich terenów nie
ma.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Kapela  Piotr,  Karpinski
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Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr

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

Wstrzymał się od głosu: Kuboth Manfred

Podpunkt 2.

Nr X/98/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28
października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Dobrodzień,

Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiana dotyczy omyłki pisarskiej, a mianowicie: na ostatniej
sesji  RM,  Rada  przegłosowała  pozostawienie  stawek  podatku  od  środków  transportowych  na
poziomie  z  roku  2015  z  uwzględnieniem  stawek  maksymalnych  ustalonych  przez  Ministra
Finansów. W sporządzonej uchwale w § 1 pkt 2 omyłkowo pozostawiono stawki z 2015 roku ( w
2015r stawka 3.138,00 zł, a maksymalna ustalona przez MF na 2016 rok wynosi 3.100,42 zł.). 
W projekcie  uchwały zmienione zostały tylko i  wyłącznie w/w stawki,  pozostałe  w pierwotnej
uchwale zostały wpisane zgodnie z decyzją Rady.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Kapela  Piotr,  Karpinski
Damian,  Koj  Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk
Joachim, Zug Piotr

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

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

Podpunkt 3.

Nr X/99/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na
podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości i obiektach
budowlanych, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Kapela  Piotr,  Karpinski
Damian,  Koj  Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk
Joachim, Zug Piotr

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

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

Podpunkt 4.
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Nr X/100/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  zwiększenie  dochodów  i  wydatków  w  dz.80110  Gimnazjum
związane jest z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie.

Zwiększenie  wydatków  bieżących  w  dz.80104  Przedszkola  związane  jest  z  koniecznością
refundacji  kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami naszej  gminy, a
uczęszczających do przedszkoli  winnych gminach.  W związku z powyższym zmniejszono plan
wydatków w dz.85215 Dodatki mieszkaniowe i w dz. 75702 Obsługa długu publicznego.

Przeniesienie  wydatków  bieżących  (800,44  zł)  z  rozdz.  80104  Przedszkola  na  rozdz.  85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka związane jest ze zwiększeniem ilości dzieci wymagających
wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka  uczęszczających  do  Przedszkola  „Promyk”  w
Błachowie.

Na wprowadzone zadanie w rozdz.70005 pn. „ Wykonanie ogrodzenia działek o nr 2657 i 2658 w
Dobrodzieniu” przeniesiono niewykorzystane środki na zadaniu w dz.60016 „ Przebudowa drogi
leśnej – ul. Kopina w Pietraszowie”.

Przeniesienia wydatków bieżących w  § 4 są następstwem podjęcia przez Radę na ostatniej sesji
zmiany uchwały dotyczącej warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Kapela  Piotr,  Karpinski
Damian,  Koj  Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk
Joachim, Zug Piotr

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

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

Podpunkt 5.

Nr X/101/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Kapela  Piotr,  Karpinski
Damian,  Koj  Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk
Joachim, Zug Piotr

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

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

Uchwały od nr X/97/2015 do nr X/101/2015 stanowią załącznik do protokołu.
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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 Miejskiej poddał go pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym protokół z ostatniej sesji przyjęli 14 głosami „za” i 1 głosie „przeciw”.

Punkt 6.

Interpelacje i wnioski radnych.

• Przewodniczący  Rady Miejskiej  poinformował,  że  na  kolejnej  sesji  jednym  z  punktów
posiedzenia będzie sprawozdanie z działalności komisji za okres od rozpoczęcia kadencji do
dnia ostatniego posiedzenia komisji.

• Radny  Andrzej  Jasiński  zawrócił  się  z  zapytaniem  kiedy  zostanie  wprowadzona  strefa
zamieszkania,  gdyż  projekt  organizacji  ruchu  został  już  zatwierdzony –  Pani  Burmistrz
wyjaśniła,  że  zmiana  organizacji  ruchu  nie  została  wprowadzona,  gdyż  wiąże  się  to  z
kosztami. Złożony został wniosek o dotację na przebudowę dróg i chodników w rynku i
jeżeli otrzymamy dotację to rynek zamieni się w plac budowy.
Zastępca  Burmistrza  wyjaśnił,  że  wprowadzenie  strefy  zamieszkania  wiąże  się  z
pomalowaniem miejsc parkingowych i likwidacją przejść dla pieszych. Stan nawierzchni nie
pozwala jednak na malowanie a za parę miesięcy rozpocznie się remont. Polepszymy tym
faktem osobom pieszym ale trudniej będzie zaparkować samochód.
Radny Joachim Wloczyk  stwierdził,  że  jeżeli  w  przyszłym roku  rozpocznie  się  remont
rynku to należałoby przyzwyczaić ludzi do parkowanie na ul. Solnej.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że do końca grudnia będzie wiadomo czy otrzymamy dotację na
przebudowę dróg i  chodników.  Po przebudowie  można  będzie  zaraz  wprowadzić  strefę
zamieszkania.   W pierwszej  kolejności  trzeba  będzie  wymienić  kanalizację  deszczową,
sanitarną  więc uważa,  że szkoda wydawać środki  na coś  co będzie w niedługim czasie
przekopane.

• Radny Eugeniusz Korzyniewski wnioskował o dokonanie analizy w zakresie znaku droga z
pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej z ul. Opolską ponieważ nie jest
pokazane czy pierwszeństwo przejazdu jest w kierunku Opola czy w kierunku rynku.

• Radny Piotr Zug zwrócił się z prośbą o wysłanie pisma z podziękowaniem dla właścicieli,
którzy uprzątnęli teren parkingu przy ulicy Solnej.

• Odnośnie  interpelacji  dotyczącej  poprawienia stanu nawierzchni  chodnika  w ciągu ulicy
Piastowskiej  w  Dobrodzieniu  (na  odcinku  dom  kultury-poczta),  Pani  Burmistrz
poinformowała, że Zarząd Dróg Wojewódzkich stwierdził, że do czasu wykonania remontu
przedmiotowego  odcinka  chodnika  wszystkie  miejscowe  nierówności  i  zapadnięcia
nawierzchni zagrażające bezpieczeństwu pieszych zostaną naprawione przez służbę liniową
oddziału.

• Na pytanie radnego  Piotra Zuga na jakim etapie jest strefa ekonomiczna, pani Burmistrz
wyjaśniła, że studium zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie opracowania, które
ma być ukończone do końca  lipca 2016 roku.  Czy strefa  zostanie  utworzona zależy od
wydania opinii przez Ministerstwo, gdzie został złożony wniosek o przystąpieniu do strefy
ekonomicznej.
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• Na pytanie radnego Pawła Czapli czy jest szansa na przywrócenie wiaty przystankowej w
Hadasikach, Pani Burmistrz wyjaśniła, że w budżecie na 2016 rok są środki na podłoże i
wiatę, jednak nie ma zgody mieszkańców w którym miejscu można by go ustawić.

• Sekretarz Gminy odniósł się do pytania radnego Tomasza Miazgi w sprawie odprawy dla
pracownika urzędu przechodzącego na emeryturę.

• Radna  Małgorzata  Ochman-Lizurek  ponownie  wnioskowała  o  remont  ul.  Mostowej  –
Zastępca Burmistrza wyjaśnił,  że trwa regulacja stanu prawnego tej  drogi,  w listopadzie
miało być wykonane rozgraniczenie, które sfinalizuje stan obecny.
Wnioskowała także o przeprowadzenie wizji lokalnej ulicy Mostowej w Rzędowicach oraz
poprawę stanu technicznego drogi od strony Rzędowic skręcając na ul. Bzionkowską po
prawej stronie jest bardzo duża dziura.

• Na  pytanie  radnego  Tomasza  Miazgi  czy  coś  będzie  budowane  naprzeciw  restauracji
Murzynek,  Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  nie  wpłynął  wniosek  o  wydanie  decyzji  o
warunkach zabudowy.

• Pani Burmistrz poinformowała, że Zarząd PKS w Kłodzku poinformował o zamknięciu linii
relacji Kłodzo-Częstochowa z dniem 15 grudnia 2015 roku. Tym samym poinformowali, że
przestają korzystać z przystanku przy ul. Solnej w Dobrodzieniu.

Punkt 7.

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Damian Karpinski
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