
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr XI/2015

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2015 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 1810.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było: 14
Nieobecna radna: Katarzyna Max

Obecni spoza Rady byli:
- Róża Koźlik Burmistrz Dobrodzienia
- Marek Witek Zastępca Burmistrza
- Gabriela Gaś                                    Skarbnik Gminy
- Waldemar Krafczyk                         Sekretarz Gminy
- Klaudia Tkaczyk                              Dyrektor MGOPS
- Bożena Gaś                                      Dyrektor ZEASiP
- Agnieszka  Hurnik                           Dyrektor DOKiS
- Dariusz Dykta                                  Dyrektor ZGKiM
- Mariusz Kucharczyk Radca prawny
- Andrzej Pawełczyk Radca prawny
- Barbara Orlikowska Kierownik Referatu
- goście zaproszeni i sołtysi - zgodnie z listą obecności

Porządek posiedzenia:

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. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w 2015 roku.
5. Projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok.
6. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o

przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.
7. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o

przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
8. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o

możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.
9. Opinia Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa,

Gospodarki  Żywnościowej,  Gospodarki  Gruntami,  współpracy  z  Zagranicą  na  temat
projektu budżetu gminy na 2016 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok,
 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok,
 przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Dobrodzień  na  lata
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2016 – 2025, 
 trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na

terenie  Gminy  Dobrodzień  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  pobierania  i
wykorzystania udzielonej dotacji,

 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących
lokale mieszkalne,

 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,
 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu,
 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 zmiany uchwały nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 roku

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

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

Punkt 1.

Otwarcia  XI  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  dokonał  Przewodniczący  Rady  Miejskiej
Damian Karpinski słowami „Otwieram XI Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 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, po czym poddał go pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawny  projekt porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Pani Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 02
grudnia do dnia 22 grudnia 2015 roku:

2 grudnia Pani Burmistrz wzięła udział w Zgromadzeniu Gmin Dolna Mała Panew. Członkowie
Zgromadzenia podjęli uchwałę nt. zerowej składki na rzecz Związku, uchwałę zmieniającą termin
likwidacji związku oraz uchwałę - sprzeciw działaniom Prezydenta Opola na powiększenie jego
granic kosztem okolicznych gmin.

W tym też dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń działających na terenie
gminy w sprawie ustalenia kalendarza imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Dom
Kultury, Stowarzyszenia oraz sołtysów.

3  grudnia  udział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  a  promującej
Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz usługi i instrumenty rynku pracy.

6  grudnia na  zaproszenie  zarządu  Klubu  Karate  Nidan  Pani  Burmistrz  wzięła  udział  w
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Mikołajkowym Turnieju Karate. Klub obchodził również 15 lecie swego istnienia. 

7  grudnia Pani  Burmistrz  wzięła  udział  w  Walnym  Zgromadzeniu  Obszaru  Funkcjonalnego
Kluczbork-Namysłów-Olesno. Na Zgromadzeniu podjęto uchwałę o zmianie nazwy obszaru na :
„Subregion Północny Opolszczyzny”. Na posiedzeniu każda z gmin podawała propozycje co do
wykorzystania  środków  przeznaczonych  w  ramach  Obszaru.  (ścieżki  rowerowe,
termomodernizacja, zakup nowego taboru autobusowego , oświetlenie uliczne).

8 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. Radni na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali
projekty uchwał w sprawie:
-  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrodzień na lata 2016-
2025,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2016,
- Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2016. Radni podali również propozycje do planu pracy na 2016 rok.

9 grudnia Pani Burmistrz spotkała się z projektantami rynku w celu aktualizacji kosztorysów do
przetargu.
W  tym  też  dniu  wzięła  udział  w  spotkaniu  podsumowującym  działalność  stacji  Caritas  w
Dobrodzieniu.

Odbyło się również spotkanie w sprawie planowanej  budowy fermy norek.  W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele inwestora, sołtys Klekotnej z radą sołecką, radna Pani Małgorzata Ochman-
Lizurek, państwo Woźniak, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Karpinski. 

10  grudnia odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Gospodarki  Komunalnej.  Radni  pozytywnie
zaopiniowali projekt budżetu gminy na 2016 rok oraz przedstawili propozycje do planu pracy na
2016 rok.
Radni  na posiedzeniu zaopiniowali  również przedstawiony projekt  zmiany organizacji  ruchu na
skrzyżowaniu ul. Opolskiej z rynkiem oraz wprowadzenia ruchu dla rowerzystów na ul. Opolskiej.

11  grudnia odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej.  Radni  na  posiedzeniu  pozytywnie
zaopiniowali projekt budżetu gminy na 2016 rok.

14 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej. Radni zaopiniowali wnioski o sprzedaż i
dzierżawę gruntów komunalnych. Pozytywnie zaopiniowali  projekt budżetu gminy na 2016 rok
oraz przedstawili propozycje do planu pracy na 2016 rok.

15  grudnia odbyło  się  w  Urzędzie  spotkanie  wójtów  i  burmistrzów  powiatu  oleskiego.
Organizatorem spotkania był Starosta Oleski. Starosta na spotkaniu przedstawił informację o stanie
prac nad strategią społeczno-gospodarczą rozwoju powiatu. Została przedstawiona informacja nt.
budowy i remontu dróg powiatowych w 2016 roku z udziałem gmin. W związku z tym, iż od 1
stycznia 2017 roku wejdą w życie przepisy zobowiązujące gminy i  powiaty do zorganizowania
transportu publicznego Naczelnik Wydziału Komunikacji p. Woźny przedstawiła jak taki transport
powinien  być  zorganizowany.  W spotkaniu  wzięła  udział  także  firma  Lifor  z  Bytomia,  która
przedstawiła ofertę instalacji urządzeń do monitoringu ruchu drogowego.

16 grudnia Pani Burmistrz  wzięła udział  w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Koło
Emerytów i Rencistów w Dobrodzieniu. W tym też dniu odbyło się spotkanie zorganizowane przez
Departament  Programów  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  Urzędu  Marszałkowskiego  w  sprawie
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warunków i trybu przyznawania pomocy na „budowę lub modernizację dróg lokalnych” w ramach
PROW.

21 grudnia odbył się odbiór drogi leśnej w Kopinie. Pani Burmistrz wzięła także udział w spotkaniu
wigilijnym w w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bzinicy Starej.

22 grudnia odbyło się spotkanie z osobami samotnymi i chorymi zorganizowane przez Parafialny
Zespół Caritas w Dobrodzieniu.

Punkt 4.

Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w 2015 roku przedstawili kolejno:

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i
Promocji Gminy – Pan Joachim Wloczyk, 

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Kultury  Fizycznej,  Zdrowia,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy
ukonstytuowała  się  w  dniu  17  grudnia  2014  roku.  Komisja  ze  swego  składu  wybrała
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
Komisja w ciągu roku zebrała się łącznie pięć razy w terminach: 27 stycznia 2015 r., 23 marca 2015
r., 20 maja 2015 r., 19 października 2015 r., 8 grudnia 2015 r. Dwa posiedzenia były posiedzeniami
wyjazdowymi:  w  siedzibie  Przedszkola  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Dobrodzieniu  oraz  w
budynku Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu.
W okresie sprawozdawczym Komisja omówiła następujące sprawy:
- opiniowała projekty uchwał w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli,
- zainicjowała powstanie Młodzieżowej Rady Miejskiej, opiniując uchwałę dotyczącą zgody na jej
utworzenie,
-  opiniowała  projekty uchwały dotyczącej  określenia  kryteriów na  drugim etapie  postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych,
- opiniowała projekty uchwał budżetowych na rok 2015 i rok 2016,
- opiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu DOKiS,
- opiniowała projekty uchwał w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalenia
wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych,  w  sprawie  wprowadzenia  i  ustalenia
wysokości stawek opłaty targowej,
- opiniowała wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z gminą Lasowice Wielkie,
- opiniowała zmianę uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów,
- opiniowała zmianę uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli, a także warunków i sposobu ich przyznawania, 
- przyjęła projekt uchwały o Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrodzień,
-  przyjęła  projektów  uchwał  w  sprawie  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii,  w
sprawie miejsko – gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- wysłuchała sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014,
- rozpatrzyła odmownie wniosek w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikom Sekcji
Pływackiej VEGA Dobrodzień, 
- rozpatrzyła odmownie wniosek w sprawie przyznania stypendium dla Marcina Karpinskiego
- przyznała jednorazowe nagrody pieniężne za sukcesy sportowo – artystyczne,
-  wysłuchała  informacji  z  zakresu  działalności  Stowarzyszeń  z  terenu  gminy  za  rok  2014  i
propozycji  na rok 2015 oraz informacji  na temat działających sekcji  kulturalno – sportowych –
Startu Dobrodzień i sekcji działających przy DOKiS,
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-  wysłuchała  sprawozdań:  z  realizacji  zadań  z  zakresu  wspierania  rodziny  za  2014  rok,  z
działalności MGOPS za 2014 rok, z doradztwa metodycznego dla nauczycieli za 2014 rok, 

 Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  Estetyki  Gminy  i
Miasta,  Gospodarki  Wodnej,  Bezpieczeństwa  Publicznego,  P/Pożarowa  i  Ochrony
Środowiska – Pan Eugeniusz Korzyniewski,

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 16 grudnia 2014 roku.

Najstarszy  wiekiem  radny  Pan  Eugeniusz  Korzyniewski  dokonał  otwarcia  pierwszego
posiedzenia komisji.

Odbyły się wybory w wyniku których przewodniczącym został  Eugeniusz Korzyniewski
natomiast zastępcą przewodniczącego został Tomasz Miazga.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2015r. oraz ustaliła plan pracy komisji
na 2015 rok.

Drugie posiedzenia Komisji odbyło się w dniu 29 stycznia 2015r.

1. Podinspektor Adrian Dyllong poinformował, że Nadleśnictwo Zawadzkie wystąpiło do
Rady Miejskiej z wnioskiem o objęcie Stawów Pluderskich nr 2 i 3 w miejscowości Pludry
prawną formą ochrony przyrody jako użytek ekologiczny. Wniosek został przedłożony do
zaopiniowania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, która pozytywnie go
zaopiniowała.
2.  Przedstawicielka  Nadleśnictwa  Zawadzkie  Agnieszka  Kwiecień  przedstawiła  walory
przyrodnicze stawów Pluderskich wskazując je na mapie.
Stawy Pluderskie administrowane są przez Nadleśnictwo Zawadzkie i z uwagi na naturalny
charakter zbiorników wodnych jak również występowanie bogatej fauny i flory konieczne
jest  wprowadzenie  formy  ochrony  przyrody  jako  użytek  ekologiczny.  Jest  to  zespół  5
stawów  położonych  w  dolinie  rzeki  Smoliny.  Stawy  zlokalizowane  są  pomiędzy
miejscowościami Pietraszów i Pludry, które dla porządku posiadają odpowiednią numeracją
licząc kolejno od 1 do 5.
3. Pan Ewald Zajonc przedstawił propozycję mieszkańców aby nową ulicę łączącą ulice
Powstańców i Kolejową nazwać ulicą  Wiosenną.
4. Inspektor Krystyna Nowak przedstawiła wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu
komunalnego, które zostały zaopiniowane pozytywnie.

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu  22 kwietnia 2015 roku.

1.  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Jan  Zajączkowski
poinformował o stanie przygotowania i przebiegu akcji zima 2014-2015.
Utrzymanie dróg w okresie zimy 2014/2015 kosztowało 59 050,65 złotych.
2. Pani Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń lokali mieszkalnych z zasobu
komunalnego, które zostały zaopiniowane pozytywnie.
3.  Komendant  Gminny  OSP  Erwin  Dziuba  przedstawił  multimedialnie  informację  o
działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobrodzień. Na terenie Gminy
Dobrodzień działalność prowadzi 8 jednostek OSP: Bzinica Stara, Dobrodzień, Główczyce,
Klekotna, Malichów - Kocury, Pludry, Rzędowice, Szemrowice.
Ochotnicza  Straż  Pożarna  to  umundurowana,  wyposażona  w  specjalistyczny  sprzęt
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organizacja społeczne, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do
walki  z  pożarami,  klęskami  żywiołowymi  i  innymi  miejscowymi  zagrożeniami.  Pan
Komendant  przedstawił  podstawowe  dane  jednostek  OSP tzn.  liczbę  uprawnionych  do
wyjazdu, ilość kierowców, liczbę wyjazdów oraz posiadające wozy bojowe.
4. W sprawach różnych:
-  omówiono sprawę wiaty przystankowej w Hadasikach,
-  Pani Burmistrz przedstawiła treść wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu
w sprawie  przeprowadzenia  wizytacji  OSP w Dobrodzieniu  celem przedstawienia  stanu
technicznego budynku.
Zgodnie z ustaleniami należy poinformować OSP o kolejnym posiedzeniu Komisji, celem
dokonania przez radnych wizytacji OSP w Dobrodzieniu.
-  Pani  Burmistrz  przypomniała,  że na posiedzeniu Komisji,  które odbyło się  w dniu 29
stycznia br. interpelacja radnego została źle zrozumiana, gdyż intencją nie była likwidacja
przedmiotowych budowli  lecz ujednolicenie architektury centrum miasta.  Po otrzymaniu
gotowej  koncepcji  rewitalizacji  rynku  odbędzie  się  spotkanie  na  którym  zostanie
przedstawione koncepcja.

Kolejne czwarte posiedzenie Komisji odbyło się 22 października 2015 roku.

Na  posiedzenie  Komisji  przybył  Pan  Dionizy  Brylka  wraz  z  dwoma  mieszkańcami  ul.
Opolskiej w sprawie zmiany organizacji ruchu – na ul. Opolskiej i Solnej.
Propozycje pana Brylki zostały przedyskutowane i rozważone.

1. Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Joanna Nieszwiec – Jaszcz przedstawiła
informację na temat stanu zaawansowania inwestycji w związku z budową kanalizacji oraz
odnową  nawierzchni  dróg.  Wykonane  inwestycje  zostały  przedstawione  także
multimedialnie:
I. Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Opolskiej do
skrzyżowania z ul. Cmentarną w Dobrodzieniu.
II. Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Dobrodzieniu na odcinku od Placu Wolności
do ul. Cmentarnej.
III. Rozbudowa drogi gminnej ul. K. Mańki w Dobrodzieniu.
IV. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki –
wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.

2. Inspektor Krystyna Nowak przedstawiła wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu
komunalnego celem zaopiniowania przez Komisję.

3.  Dyrektor  Zakładu Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Dobrodzieniu  Dariusz
Dykta w nawiązaniu do obowiązku wynikającego z § 3 ust.5 Regulaminu Organizacyjnego
Zakładu  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

4. Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień,
Skarbnik Gminy przedstawiła stawki obowiązujące w 2015 roku, stawki maksymalne na
2016 rok oraz propozycje stawek podatku od nieruchomości stosując podwyżkę 2% lub 3%.
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Dobrodzień,
- wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dobrodzień,
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-  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
-  zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5. Informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i
gminy  Dobrodzień  w  okresie  od  1  stycznia  do  30  września  2015  roku  przedstawił
Komendant Komisariatu Policji w Dobrodzieniu Wojciech Brzęczek.
Informacja zawierała:
• strukturę Komisariatu Policji w Dobrodzieniu,
• charakterystykę przestępczości na obszarze podległym KP Dobrodzień,
• problematykę wykroczeń na obszarze podległym KP Dobrodzień,
• zagrożenia związane z ruchem na drogach.
Komendant  odpowiadał  na  pytania  radnych,  zaproponował  wprowadzenie  cyklicznego
postoju patroli przy ulicy Piastowskiej koło szkoły i przedszkola.

6.  Radni  zapoznali  się  informacją  w  sprawie  stawek  czynszowych  za  najem  lokali
mieszkaniowych,  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy  Dobrodzień  na
2016 rok.

7. W związku z licznymi pytaniami radnych dotyczącymi gospodarki odpadami na które nie
zawsze potrafiła odpowiedzieć na posiedzenie komisji, która jest związana tematycznie z
gospodarką  komunalną  zaproszono  przedstawiciela  Firmy  Strach.  Pan  Andrzej  Kubów
przedstawiciel Firmy Strach na bieżąco udzielał odpowiedzi i wyjaśnień na pytania radnych
m.in.: w Klekotnej Firma zbierała odpady segregowane a później wrzucała je do odpadów
zmieszanych – pan Kubów wyjaśnił, że jest to śmieciarka, która zbiera odpady segregowane
a także służy do zbioru odpadów zmieszanych. Na pytanie czy ilość odpadów zmalała czy
wzrosła - pan Kubów stwierdził, że ilość odpadów utrzymuje się w porównywalnym tonażu.

Ostatnie piąte posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 10 grudnia 2015 roku.

1.  Pozytywnie zaopiniowano projekt  uchwały w sprawie budżetu Gminy Dobrodzień na
2016 rok.
2. Przedstawiono propozycje do planu pracy komisji na 2016 rok.
3. W sprawach różnych  poruszano problemy dróg w gminie, omawiano projekt skrętu z
Placu Wolności na ulicę Solną. 

 Przewodniczący Komisji  ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej ( przemysł,
handel, usługi ) Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami,
Współpracy z Zagranicą – Pan Paweł Czapla

Komisja składa się z 9 osób, w 2015 roku odbyło się pięć posiedzeń.
Stałym punktem posiedzeń komisji było opiniowanie wniosków o wykup lokali mieszkalnych z
zasobu  komunalnego,  o  dzierżawę  i  wykup  gruntów  oraz  przekształcenia  prawa  użytkowania
wieczystego w prawo własności.
Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 18 marca komisja dokonała przeglądu dróg do Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych i omówiła warunki sprzedaży obiektu położonego w Dobrodzieniu przy
ul. Parkowej tzw. rządcówkę.
W  dniu  21  kwietnia  2015r.  na  posiedzeniu  komisja  zapoznała  się  z  warunkami  zabudowy
szeregowej w Kocurach, omawiano sprawy związane ze specjalną strefą ekonomiczną jak również
temat udzielenia przedsiębiorcom ulgi inwestycyjnej.
W dniu 9 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu  z Komisją Gospodarki
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Komunalnej i Mieszkaniowej.
12 października komisja opiniowała projekty uchwał w temacie wysokości stawek podatku i opłat
na 2016 rok.
14 grudnia  na  swoim ostatnim posiedzeniu  w tym roku komisja  zaopiniowała  projekt  budżetu
Gminy na 2016 rok, opracowała opinię komisji oraz plan pracy komisji na 2016 rok.

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Piotr Kapela

Pierwsze posiedzenie komisji nowej kadencji Rady Miejskiej odbyło się jeszcze w roku 2014, 16
grudnia, na którym dokonano wyborów przewodniczącego i  wiceprzewodniczącego komisji.
Komisja w nowo wybranym składzie:
Kapela Piotr - przewodniczący
Max Katarzyna - wiceprzewodnicząca
Zug Piotr - członek komisji
Ochman-Lizurek Małgorzata - członek komisji
Miazga Tomasz - członek komisji
nakreśliła  i  zatwierdziła  plan  pracy na  2015  rok  i  na  podstawie  tego  planu  prowadziła  swoje
działania.
W 2015  roku  komisja  odbyła  7  posiedzeń  w  dniach:   19  lutego;  27  kwietnia;  12  maja;  13
października; 11 grudnia i 16 grudnia, zajmując się następującymi sprawami:

• Przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium za 2014 rok Burmistrzowi Dobrodzienia i
przesłała go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

• Przeprowadziła analizę wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków w okresach
kwartalnych 2015 roku oraz analizę przebiegu inwestycji i remontów określonych w planie
zadań inwestycyjnych na 2015 rok.

• Przeprowadzała  analizę  działalności  finansowej  w  jednostkach  podległych  Urzędowi
Miejskiemu tj.
- w ZGKiM za 2014 rok oraz I półrocze 2015 roku,
- w DOKiS za III  kwartały 2015 roku z podkreśleniem wykorzystania dotacji  z Urzędu
Miejskiego i funduszu przeciwalkoholowego,
-  w  MGOPS  za  III  kwartały  2015  roku  w  działach  pomocy  społecznej  i  świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli z zakresu prowadzenia
scentralizowanej obsługi administracyjno-ekonomicznej i finansowo księgowej oraz spraw
organizacyjnych  jednostek  oświatowych  oraz  naliczeniem  i  rozliczeniem  dotacji  dla
niepublicznych przedszkoli i szkół.
Podczas przeprowadzania kontroli ww. jednostek, członkowie komisji zadawali wiele pytań,
które w znacznej mierze przybliżyły specyfikę ich działalności. Nieprawidłowości żadnych
nie stwierdzono.
Komisja  przeprowadziła  również  kontrolę  wybranych przetargów i  inwestycji  za  2014 i
2015 rok oraz ich realizację.
Kontrola dotyczyła 3 inwestycji:
I.  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach,
II. Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Opolskiej do
skrzyżowania z ul. Cmentarną,
III.  Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Dobrodzieniu na odcinku od Pl. Wolności
do ul. Cmentarnej.
Podczas przeprowadzanej kontroli stwierdzono różnicę w umowach ze stanem faktycznym
zarówno  w terminach  wykonania  zadań  jak  i  kosztach,  które  zostały  wyjaśnione  przez
odpowiedzialnych za ich nadzór ze strony urzędu.

                                                                                                                                                       8



            W okresie sprawozdawczym komisja rozpatrywała również:
• skargę na działalność MGOPS;
• skargę na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej  przez Burmistrza

Dobrodzienia oraz rozpatrywała konflikt jaki wynikł między mieszkańcami wsi Kocury z
powodu braku dojazdu do drogi publicznej przez jednego z nich.

Na ostatnich posiedzeniach komisja zaopiniowała projekt budżetu Gminy Dobrodzień na rok 2016
oraz ułożyła propozycję planu pracy komisji na 2016 rok. 

Punkt 5.

W związku z faktem, że projekt budżetu Gminy Dobrodzień na rok 2016 wraz z propozycjami
zmian do projektu  budżetu na rok 2016 został szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji
stałych  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu, odstąpiono  od  ponownego  przedstawiania  projektu
budżetu.
Skarbnik Gminy Gabriela Gaś omówiła zmiany jakie zostały wprowadzone do projektu budżetu.
Pani Burmistrz szczegółowo przedstawiła wydatki majątkowe planowane w 2016 roku.
Projekt budżetu gminy Dobrodzień na 2016 rok stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 619/2015 z dnia 4 grudnia 2015r.
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  opinii  o  przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2016r. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 511/2015 z dnia 4 grudnia 2015r.
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  opinii  o  przedłożonym
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrodzień.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 620/2015 z dnia 4 grudnia 2015r.
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  opinii  o  możliwości
sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2016r.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności  Gospodarczej ( przemysł, handel,
usługi),  Rolnictwa,  Leśnictwa,  Gospodarki  Żywnościowej,  Gospodarki  Gruntami,  Współpracy z
Zagranicą  przedstawił  opinię  na  temat  projektu  budżetu  Gminy Dobrodzień  na  2016  rok  oraz
wprowadzonymi zmianami do projektu budżetu.
Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10.
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Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XI/102/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

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, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr

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

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

Podpunkt 2.

Nr XI/103/2015 w sprawie uchwalenia 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, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr

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

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

Podpunkt 3.

Nr XI/104/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016
rok,

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, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr

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

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

Podpunkt 4.
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Nr  XI/105/2015  w  sprawie  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych na 2016 rok,
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, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr

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

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

Podpunkt 5.

Nr  XI/106/2015  w sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych  Gminy
Dobrodzień na lata 2016 – 2025, 

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, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr

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

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

Podpunkt 6.

Nr  XI/107/2015  w  sprawie  trybu  udzielania   i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych  szkół  i
przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji,
      Uchwała w tej  formie została podjęta 16 czerwca 2014 roku i została uzupełniona o trzy
dodatkowe zapisy (pozwoliłam sobie nowe fragmenty zaznaczyć na niebiesko). Dwa pierwsze z
tych  fragmentów  będą  miały  zastosowanie  tylko  w  momencie,  kiedy  nie  będziemy  w  stanie
zapewnić wszystkim dzieciom z terenu gminy miejsc w przedszkolach publicznych. (art. 90 ust. 1b,
1d-1o – otwarty konkurs ofert)
      Trzeci fragment rozszerza upoważnienie dla organu prowadzącego o możliwość kontrolowania
również prawidłowego pobrania dotacji a nie tylko jej wykorzystania.

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, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr

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

Podpunkt 7.

Nr  XI/108/2015  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,

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, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr

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

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

Podpunkt 8.

Nr XI/109/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,

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, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr

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

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

Podpunkt 9.

Nr  XI/110/2015  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w
Dobrodzieniu,

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, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr

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

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

                                                                                                                                                       12



Podpunkt 10.

Nr XI/111/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok, po
czym 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, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr

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

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

Podpunkt 11.

Nr XI/112/2015 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, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr

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

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

Podpunkt 12.

Nr XI/113/2015 w sprawie zmiany uchwały nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1
grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości,
na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, 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, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr

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

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

Uchwały od nr XI/102/2015 do nr XI/113/2015 stanowią załącznik do protokołu.
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Punkt 11.

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 jednogłośnie.

Punkt 12.

Interpelacje i wnioski radnych:

• Na pytanie  radnego  Sołtysa  Norberta  Przybyły   czy  zostało  wysłane  pismo  do  sądu  o
zasiedzenie nieruchomości drogowych na rzecz gminy, radca prawny Andrzej Pawełczyk
wyjaśnił, że jednocześnie trwa postępowanie spadkowe dotyczące przedmiotu zasiedlenia.

• Radna Małgorzata Ochman-Lizurek zapytała czy prawdą jest, że do remontowanego lokalu
mieszkalnego  w  Rzędowicach  przydział  otrzyma  osoba  przebywająca  w  więzieniu.
Poinformowała, że w budynku tym na I piętrze mieszka rodzina z trójką dzieci.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że jest to mieszkanie socjalne, które przydzielane jest osobom,
które  mają  problemy finansowe.  Na dzień  dzisiejszy nie  ma jeszcze  wydanej  decyzji  o
przydzieleniu tego lokalu.

• Sołtys Elżbieta Białas wnioskowała o ponowne uzupełnienie dziur na ul. Łącznej w Bzinicy
Nowej na odcinku od przedszkola ( poprzednie łatanie dziur odbyło się w dzień deszczowy).

• Radny Joachim Wloczyk  zgłosił  interpelację,  że  w Szemrowicach na  ul.  Słonecznej  od
transformatora zapada się część kostki - należy ją wyjąć i jeszcze raz przełożyć.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że zadanie to zostanie wykonane wiosną.

• Radny  Joachim  Wloczyk  poinformował  także,  że  w  Szemrowicach  za  ul.Leśną  został
wycięty areał lasu. Teren został zaorany i wyorano mnóstwo śmieci. Jest to teren spacerów
mieszkańców. Należałoby wystąpić do Nadleśnictwa o usunięcie śmieci i poprawę estetyki
tego terenu.
Radny Piotr Kapela poinformował, że Jego Firma pracuje na tym terenie i zainteresuje się tą
sprawą osobiście.

• Radny Andrzej Jasiński wnioskował o zawieszenie lampy na istniejącym słupie na początku
ul.  Lublinieckiej  z  uwagi  na  przejście  dla  pieszych,  które  jest  niewidoczne  (od  strony
rynku).

• Radny Manfred Kuboth zgłosił interpelację, iż w Dobrodzieniu na ul. Solnej (od strony ul.
Powstańców Śląskich ) przed wjazdem na krytą pływalnię jest wybrzuszony chodnik.

• Radna  Brygida  Langer  wnioskowała  o  doświetlenie  ul.  Kościelnej  –  Pani  Burmistrz
wyjaśniła, że zostały wycenione wszystkie propozycje zgłoszone na zebraniach wiejskich
dotyczące oświetlenia, co oszacowano na kwotę 380.000,00 złotych.

• Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Zastępca  Burmistrza  ma  na  mapie  naniesione
punkty świetlne w gminie -  Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że już kilka lat inwentaryzuje
bazę danych.

• Dyrektor  MGOPS  zwróciła  się  do  radnych   z  prośbą  o  zgłaszanie  osób  starszych,
samotnych,  niepełnosprawnych,  rodzin  patologicznych  z  terenu  gminy,  które  potrzebują
zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych.
Dyrektor poinformowała także o Programie Pomocy Żywnościowej, który finansowany jest
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ze  środków  Unii  Europejskiej  a  realizowane  jest  przez  Stowarzyszenie  Rozwoju  Wsi
Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka.
Więcej  informacji  na  powyższe  tematy  zamieszczonych  jest  w  ostatnim  numerze  Echa
Dobrodzienia.  Dyrektor  zwróciła  się  do  sołtysów   z  prośbą  o  zwrócenie  uwagi  i
uświadomienie  mieszkańcom  jak  ważne  jest  oznakowanie  i  oświetlenie   budynków
szczególnie w przypadku dotarcia pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.

• Radny Eugeniusz  Korzyniewski  zapytał  z  czego będą  płacone świadczenia  rodzicielskie
oraz czy to będzie możliwe do sprawdzenia – Dyrektor MGOPS poinformowała o nowych
kryteriach dochodowych , które uprawniają rodziny do zasiłku rodzinnego a obowiązują od
1 listopada 2015 roku. Wyjaśniła,  że  więcej  informacji  można znaleźć w ostatnim Echu
Dobrodzienia.

• Radny Rajmund Lichota zaprosił wszystkich na koncert kolęd i pastorałek, który odbędzie
się w dniu 2 stycznia 2016 roku o godzinie 15-tej w kościele w Pludrach.

Punkt 13.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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