
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr IX / 2011

Z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 27 września 2011 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 17-tej.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. 

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było:11.
Nieobecni radni to: Gaida Piotr, Korzyniewski Eugeniusz, Miosga Irena, Potyka Norbert.

Obecni spoza Rady byli:

– Róża Koźlik                                          Burmistrz Dobrodzienia
– Marek Witek                                         Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
– Aniela Kniejska                                    Skarbnik Gminy
– Dariusz Dykta                                       Dyrektor ZGKiM
– Mariusz Kucharczyk                             Radca Prawny
– 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 z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.
5. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji 
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

• przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Dobrodzień  z  organizacjami  pozarządowymi  i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012,

• wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok,
• zmiany uchwały Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r, uchwały nr IV/33/2011 z dnia 20 

stycznia 2011r, uchwały nr V/44/2011r. z dnia 18 marca 2011r., uchwały nr VI/55/2011 z 
dnia 19 maja 2011r., uchwały nr VII/ 70/2011 z dnia 16 czerwca 2011r., oraz  uchwały nr 
VIII/80/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

7.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.
8.  Interpelacje i wnioski radnych.
9.  Zakończenie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
  
Punkt 1.

Otwarcia IX Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski słowami „ Otwieram IX Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 11 radnych co stanowi quorum 
przy którym może obradować i podejmować uchwały rada miejska.
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Punkt 2.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem  o 
dzisiejszej sesji.
Poinformował, że dodatkowo proponuje się wprowadzić do porządku obrad podjęcie uchwał w 
sprawie:

1. zmiany uchwały nr VIII/82/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Opolu na realizację inwestycji „ Termomodernizacja budynku przy Placu Wolności 22-23 i 
ul. Oleskiej w Dobrodzieniu”,

2. zmiany uchwały nr VIII/83/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
na realizację inwestycji.

Następnie projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.

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

Punkt 3.

Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, które przedstawia 
się następująco:

25 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „ Brzozowa Dolina „ w 
sprawie wstępnego podziału środków z funduszu sołeckiego, budowy ścieżki rowerowej od 
Bzionkowa do ronda w Dobrodzieniu oraz w sprawie przeniesienia do obwodu głosowania do 
Szemrowic mieszkańców Kocur.

28 sierpnia w Sołectwie Myślina –Turza odbyły się dożynki gminne.  Podziękowania za korony, 
przystrojone posesje.

29 sierpnia odbyło się u Starosty spotkanie w sprawie planowanej budowy chodników w 
Szemrowicach i Warłowie.

31 sierpnia burmistrz wzięła udział w przekazaniu placu budowy  firmie M+ pod budowę 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu do nowo powstałych działek przy ul. Leśnej w 
Dobrodzieniu.

1 września odbyło się posiedzenie komisji gospodarczej. Radni pozytywie zaopiniowali projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 z dnia 28 kwietnia 2008r w sprawie 
ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień 
oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Zmiany dotyczą 
głównie wprowadzenia nowego rozdziału dotyczącego zasad sprzedaży lokali użytkowych. Radni 
na posiedzeniu komisji zapoznali się i  zaopiniowali wnioski dotyczące dzierżawy i sprzedaży 
gruntów komunalnych. Negatywnie zaopiniowali wniosek dotyczący sprzedaży lokali użytkowych 
mieszczących się w budynku przy Placu Wolności 2 oraz mieszkania komunalnego mieszczącego 
się w budynku przy Placu Wolności 23/4.

2 września wraz z Panią Skarbnik, burmistrz wzięła udział w negocjacjach w WFOŚ w Opolu 
dotyczących uzgodnienia warunków pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Szemrowicach i 
Warłowie wraz z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu.
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5 września  w naszym urzędzie odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia 
Samorządowego. Głównym tematem spotkania był zbiorowy transport publiczny- jego organizacja, 
planowanie i zarządzanie w świetle nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

W tym też dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Kocury-Malichów w sprawie 
konsultacji projektu statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz 
sprawy bieżące.  Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa jednak bez 
załącznika graficznego.
(FS: 4 tys.- zakup sprzętu dla OSP, 4 tys. – zakup sprzętu do koszenia trawy, 2 tys.- czyszczenie 
rowów melioracyjnych).

6 września  odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Pietraszów w sprawie konsultacji 
projektu statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz sprawy 
bieżące.  Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa wraz z załącznikiem 
graficznym.
Środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy przekazali na wykonanie oświetlenia ulicznego.

7 września odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Główczyce-Zwóz w sprawie konsultacji 
projektu statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz sprawy 
bieżące.  Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa wraz z załącznikiem 
graficznym. Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej 
ul. Bielowcowej w Zwozie.

8 września odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Błachów w sprawie konsultacji projektu 
statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz sprawy bieżące. 
Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa wraz z załącznikiem graficznym.
Środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy przekazali na remont przepustu w ciągu drogi gminnej 
oraz zakup kamienia na drogi gminne.

12 września burmistrz wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Ligota Dobrodzieńska w 
sprawie konsultacji projektu statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok 
oraz sprawy bieżące.  Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa wraz z 
załącznikiem graficznym.
Środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy przekazali na zakup piłkochwytów na boisko.

13 września udział w spotkaniu ze starostą powiatu oleskiego oraz projektantami w sprawie 
budowy chodnika w Warłowie i Szemrowicach. 

W tym też dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Rzędowice w sprawie konsultacji 
projektu statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz sprawy 
bieżące.  Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa wraz z załącznikiem 
graficznym. 
Środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy przeznaczyli na  remont sali, malowanie płotu oraz 
wybrukowanie wiaty przystankowej na Pustkowiu.

14 września udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Myślina-Turza w sprawie konsultacji 
projektu statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz sprawy 
bieżące.  Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa wraz z załącznikiem 
graficznym. 
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Środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy przekazali na remont chodnika.

15 września odbył się przetarg na budowę ul. Studziennej i Zielonej w Dobrodzieniu. Na przetarg 
wpłynęło 8 firm. Oferta najtańsza opiewa na kwotę 434.702,45 zł brutto, oferta najdroższa to 
579.196,68 zł brutto.

W tym też dniu odbyło się odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Szemrowice w sprawie 
konsultacji projektu statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz 
sprawy bieżące.  Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa wraz z 
załącznikiem graficznym. 
Środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy przekazali na remont sali, zakup krzeseł oraz 
dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego.

16 września odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Makowczyce w sprawie konsultacji 
projektu statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz sprawy 
bieżące.  Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa wraz z załącznikiem 
graficznym. 
Środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy przekazali na zakup kamienia na drogi gminne.

19 września burmistrz wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Kolejka w sprawie 
konsultacji projektu statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz 
sprawy bieżące.  Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa wraz z 
załącznikiem graficznym. 
Środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy przekazali na wykonanie mijanki na drodze do Kolejki w 
celu usprawnienia ruchu, przede wszystkim w porze zimowej.

20 września udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Bzinica Stara-Bąki oraz sołectwa Bzinica 
Nowa w sprawie konsultacji projektu statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 
2012 rok oraz sprawy bieżące.  Mieszkańcy obu sołectw pozytywnie zaopiniowali projekt statutu 
sołectwa wraz z załącznikiem graficznym. 
Środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy sołectwa Bzinica Stara-Bąki przekazali na wykonanie 
dachu na altanie oraz zakup wykaszarki spalinowej, natomiast sołectwo Bzinica Nowa środki z FS 
przekazali na kopanie rowów przy drodze gminnej oraz dokończenie budowy altany.

21 września odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Gosławice w sprawie konsultacji 
projektu statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz sprawy 
bieżące.  Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa wraz z załącznikiem 
graficznym. 
Środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy przekazali na zakup kamienia na drogi gminne.

22 września  udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Klekotna w sprawie  konsultacji projektu 
statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz sprawy bieżące. 
Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa wraz z załącznikiem graficznym. 
Środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy przekazali na rekultywację płyty boiska.

23 września udział burmistrza w spotkaniu wszystkich członków Lokalnych Grup Działania 
„Kraina Dinozaurów” i Kraina Św, Anny” z członkiem zarządu województwa Panem Antonim 
Konopka oraz Dyrektorem Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Panią Kariną 
Bedrunka w sprawie stanu zaawansowania prac nad wnioskami złożonymi do PROW oraz 
kolejnym naborze wniosków, który planowany jest na wiosnę 2012r.
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W tym też dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Warłów w sprawie konsultacji 
projektu statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz sprawy 
bieżące.  Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa wraz z załącznikiem 
graficznym. 
Środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy przekazali na remont dróg gminnych.

26 września odbył się przetarg na wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach programu 
„ Radosna Szkoła”. Na przetarg wpłynęły 4 oferty. Oferta najtańsza na kwotę 106.769,01 zł brutto, 
oferta najdroższa na kwotę 138,304,61 zł brutto.
W tym też dniu burmistrz wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Pludry w sprawie 
konsultacji projektu statutu sołectwa, podziału środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz 
sprawy bieżące.  Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt statutu sołectwa wraz z 
załącznikiem graficznym. 
Środki z funduszu sołeckiego mieszkańcy przekazali na wykonanie remontu parteru budynku starej 
szkoły oraz remont kotłowni.

Burmistrz udzieliła także informacji na temat zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej.

Punkt 4.

Skarbnik Gminy przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy Dobrodzień,informacje z 
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Dobrodzieńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za okres od 
01.01.2011r do 30.06.2011r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrodzień za I półrocze 2011r.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przewodniczący Rady przedstawił treść Uchwały nr 463/2011 z dnia 14 września 2011r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr IX/86/2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia, Grabiński Edward, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Kukowka Gabriel, Max 
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata.
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Przeciw: ---------------

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

Podpunkt 2.

Nr IX/87/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok,

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia, Grabiński Edward, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Kukowka Gabriel, Max 
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata.

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

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

Podpunkt 3.

Nr IX/88/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r, uchwały nr 
IV/33/2011 z dnia 20 stycznia 2011r, uchwały nr V/44/2011r. z dnia 18 marca 2011r., uchwały nr 
VI/55/2011 z dnia 19 maja 2011r., uchwały nr VII/ 70/2011 z dnia 16 czerwca 2011r., oraz  uchwały 
nr VIII/80/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia, Grabiński Edward, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Kukowka Gabriel, Max 
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata.

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

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

Podpunkt 4.

Nr IX/89/2011 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/82/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „ Termomodernizacja budynku przy Placu 
Wolności 22-23 i ul. Oleskiej w Dobrodzieniu”,

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia, Grabiński Edward, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Kukowka Gabriel, Max 
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata.

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

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

Podpunkt 5.

Nr IX/90/2011 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/83/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji.
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Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia, Grabiński Edward, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Kukowka Gabriel, Max 
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata.

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

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

Uchwały od nr IX/86/2011 do nr IX/90/2011 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 7.

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

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został 8 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się.

Punkt 8.

Interpelacje i wnioski radnych.

1/ Przewodniczący Rady przedstawił treść Listu Przewodniczącego Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce skierowanego do organów prowadzących szkoły, 
w tym placówki z językiem niemieckim jako językiem mniejszości.
List stanowi załącznik do protokołu. 

2/ Radna J. Kasprzyk wnioskowała o wycięcie krzaków w rowie po lewej stronie w Dobrodzieniu w 
kierunku Rzędowic, które graniczą z ogródkami działkowymi. Rów ten jest całkowicie zarośnięty i 
należy do Zarządu Dróg Powiatowych.

Druga interpelacja dotyczyła hodowli gołębi w budynku nr 72 na ul. Lublinieckiej w Dobrodzieniu.
Hodowla ta jest uciążliwa dla sąsiadów oraz pozostałych mieszkańców tego budynku ze względu na 
dużą liczbę gołębi. Radna prosi o interwencję na prośbę sąsiadów tego budynku.

3/ Radny E. Grabiński zwrócił się z zapytaniem czy minister Grabarczyk udzielił odpowiedzi na 
pismo. 

Burmistrz wyjaśnił, że otrzymała odpowiedź, która została przedstawiona na zebraniu wiejskim w 
dniu 14 września 2011 roku. Rozpoczęcie budowy nastąpi do 2013 roku.

4/ Radna M. Ochman-Lizurek zapytała co słychać z ul. Dolną w Rzędowicach.

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że w tym roku planuje się przejąć grunt. Nie ma możliwości  starania 
się o dofinansowanie. Myśli, że w przyszłym roku zleci się wykonanie projektu, jeżeli pozwoli na 
to ilość środków w budżecie.

5/ Radny P. Czapla zapytał na jakim etapie jest oświetlenie ul. Topolowej.
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Burmistrz wyjaśniła, że dokumentacja jest gotowa.
Gotowych dokumentacji jest na 300.000 złotych. Z tego w tym roku w budżecie gminy mamy 
zabezpieczone środki na budowę oświetlenia w Turzy ( I i II etap ), na ul. Mostową w Bzinicy 
Starej na łączną kwotę 56.000 zł.

Druga interpelacja dotyczyła wyjazdu z ul. Polnej na drogę krajową w Gosławicach. Jest kwestia 
złego ustawienia lustra.
Sekretarz zobowiązał się do spotkania z mieszkańcami.

Zastępca burmistrza poinformował, że 2 miesiące temu zostało wysłano pismo z załącznikiem 
graficznym. Pojechali na miejsce zrobili zdjęcia widoku z obu stron. Otrzymaliśmy odpowiedź  że 
po dokonaniu wizji lokalnej nic nie wskazuje na to, że są uciążliwości we włączaniu się do ruchu 
drogowego, z czym gmina w dalszym ciągu się nie zgadza i będzie interweniować.

Radny wnioskował także o oświetlenie przystanku autobusowego w Gosławicach.

6/ Radna J. Kasprzyk wnioskowała o zamontowanie 2 ekranów k/Państwa Kuliberda w 
Gosławicach w kierunku Lublińca.

Burmistrz wyjaśniła, że osoby prywatne winne wystąpić z pismem do GDDKiA oraz złożyć je do 
wiadomości urzędu.

7/ Przewodniczący Rady ponownie wnioskował o interwencję w sprawie świecących się lamp gdy 
jest już jasno.

Zastępca burmistrza zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów, by wszelkie sprawy dotyczące 
lamp zgłaszać do pana Zajączkowskiego.

8/ Radny E. Gasch wnioskował o ustawienie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych na drodze 
od obwodnicy do Ligoty w kierunku Szemrowiec na drogach sewisowych.

Burmistrz wyjaśniła, że jeżeli jest to droga serwisowa i jej organizacją zajmuje się GDDKiA.

9/ Sołtys wsi Myślina – Turza zgłosiła interpelację w sprawie psów ( 4 duże i 8 małych ) , które 
biegają po Nowej Koloni w Myślinie. Właścicielem jest Pan Adam Psyk – Nowa Kolonia 21.

10/ Burmistrz poinformowała, że w dniu 20 października o godzinie 12:30 w Publicznym 
Gimnazjum odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.
Oprócz spraw oświatowych odbędzie się otwarcie Orlika, gdzie przewidziany jest mecz pomiędzy 
gimnazjalistami a radnymi. Prosi o zgłaszanie się chętnych, by wziąć udział w meczu.

11/ Radny G. Kukowka poinformował, że w dniu 15 października o godzinie 10-tej odbędą się 
międzynarodowe zawody pływackie o tytuł burmistrza 

Punkt 9.

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