
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr X/2011

Z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 28 października 2011r.

Sesję rozpoczęto o godz. 15-tej, a zakończono o godz. 18.45

Nieobecny radny: Potyka Norbert.

Obecni spoza Rady:

- Róża Koźlik Burmistrz Dobrodzienia
- Marek Witek Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
- Waldemar Krafczyk Sekretarz Gminy
- Aniela Kniejska Skarbnik Gminy
- Dariusz Dykta Dyrektor ZGKiM
- Klaudia Tkaczyk Kierownik MGOPS
- Mariusz Kucharczyk Radca Prawny
- Krystyna Nowak inspektor w Ref. Gospodarki Komunalnej
- Tomasz Gabor inspektor w Ref. Gospodarki Komunalnej
- Bożena Umiastowska Dyrektor ZEASiP
- Helena Kościelny inspektor w Ref. Organizacjo-Samorządowym

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
4.Informacja  Wojewody  opolskiego  na  temat  oświadczeń  majątkowych  złożonych  przez 
Burmistrza Dobrodzienia i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
5.Informacja  dotycząca  oświadczeń  majątkowych  złożonych  Przewodniczącemu  Rady 
Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych. 
6.Informacja  dotycząca  oświadczeń  majątkowych  złożonych  Burmistrzowi  Dobrodzienia 
przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach gminy Dobrodzień  w tym o 

wynikach egzaminów i sprawdzianów za rok szkolny 2010/2011.             
8.Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie:

 przedstawienie kandydata na ławnika, 
 opinia zespołu opiniującego kandydata na ławnika,
 powołania komisji skrutacyjnej,
 przygotowanie kart do głosowania,
 akt głosowania,
 przedstawienie protokołu komisji skrutacyjnej.

9. Rozpatrzenia skargi na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:

 wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie,
 załatwienia  skargi,  która  wpłynęła  do  urzędu  w  dniu  12  października  2011r.  na 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu,



 programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz 
wynajmowania  lokali  mieszkalnych  wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy, 

 zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 
2008 roku w sprawie ustalenia  zasad zbywania  i  obciążania  nieruchomości  gminy 
Dobrodzień oraz ich najmu na okres dłuższy niż 3 lata,   

 zmiany Uchwały  Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu  Nr  V/35/2011 z  dnia  18  marca 
2011r.  w  sprawie    ustalenia  opłat  za  świadczenia  dodatkowe  udzielane  przez 
przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień,

 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr IX/86/2011 z dnia 27.09.2011 w 
sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Dobrodzień  z  organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2012,

 rozpatrzenia  wniosku  Sołectwa  Myślina-Turza  o  przyznanie  środków  z  funduszu 
sołeckiego na wyremontowanie chodnika przy drodze powiatowej,

 przyjęcia przez gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego,
 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r.,
 zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

11.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. 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”.  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  przedstawił  porządek  obrad,  który  radni  otrzymali  wraz  z 
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

Następnie projekt porządku obrad poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

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

Sprawozdanie od dnia 28 września do 28 października 2011r

28 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawie ewentualnego przejęcia 
przez  gminę  budynków  PKP  w  Dobrodzieniu.  PKP  zobowiązało  się  przedstawić  nam 
kosztorys wyceny tych budynków.



30 września Burmistrz wraz z Panią Skarbnik podpisała umowę na dofinansowanie budowy 
Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury. Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW 
w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

5  października odbyła  się  rada  budowy  na  zadaniu  budowa  kanalizacji  w  miejscowości 
Warłów. 

W tym też dniu odbyło się kolejne spotkanie z projektantem, Starostą i Dyrektorem Zarządu 
Dróg Powiatowych w sprawie budowy chodników i kanalizacji deszczowej w Szemrowicach 
i w Warłowie.

W tym też dniu odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Radni pozytywnie 
zaopiniowali  projekt  statutu  sołectw,  rozpatrzyli  wnioski  o  najem  lokali  mieszkalnych, 
pozytywnie  zaopiniowali  projekt  uchwały  w  sprawie  programu  gospodarowania 
mieszkaniowym  zasobem  gminy  na  lata  2012-2016,  zapoznali  się  ze  sprawozdaniem  z 
działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za okres od 
01.07.2010r do 30.06.2011r oraz pozytywnie  zaopiniowali  przedstawione przez Dyrektora 
Zakładu Gospodarki Komunalnej stawki za wywóz odpadów komunalnych na 2012 rok. 

pojemniki 110l i 120l z ceny 16,97 netto na cenę 17,87 netto

pojemniki 1100l z ceny 118,89 netto na 123,55 zł netto

kontenery 6,5 m3 – bez zmian – 524,40

opróżnianie zbiorników bezodpływowych z ceny 27,56 netto na 28,86 netto

10  października odbył  się  przetarg  na  rozbudowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  sieci 
wodociągowej ul. Oleskiej. Do przetargu przystąpiło 5 firm. Oferta z najniższą ceną opiewa 
na kwotę 267.187,84 zł brutto. Oferta z ceną najdroższą opiewa na kwotę 550.766,03.

11 października odbyło się spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
wydania decyzji środowiskowej na wykonanie dokumentacji obwodnicy Dobrodzienia drogi 
901.

12 października odbył się przetarg na utwardzenie Placu na Osiedlu Wieczorka. Do przetargu 
przystąpiło 6 firm. Oferta z najniższą ceną to kwota 83.497,20 Przedsiębiorstwa Handlowo-
Usługowego RAD-TOM z Herb. Oferta najdroższa opiewa na kwotę 105.500,93 zł brutto.

W  tym  też  dniu  Burmistrz  wzięła  udział  w  posiedzeniu  Rady  Opiniującej  LGD  Kraina 
Dinozaurów  w  celu  oceny  złożonych  wniosków  o  dofinansowanie  w  ramach  naboru  na 
działanie: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

14  października Burmistrz  wraz  panią  Skarbnik  podpisały  aneks  do  umowy  na 
dofinansowanie  budowy kanalizacji  sanitarnej  w Warłowie  i  Szemrowicach  z  PROW. W 
związku  z  tym,  iż  kwota  inwestycja  zmniejszyła  się  w  porównaniu  do  wartości 
kosztorysowych zmniejszyła się również proporcjonalnie kwota dofinansowania inwestycji.



18  października Burmistrz  wzięła  udział  w  szkoleniu  nt  wdrożenia  nowego  systemu 
gospodarki odpadami.

20  października odbyło  się  posiedzenie  komisji  oświaty.  Radni  zapoznali  się  ze 
sprawozdaniami dyrektorów szkół w sprawie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach 
egzaminów  i  sprawdzianów  za  rok  szkolny  2010/2011.  Po  komisji  odbyło  się  oficjalne 
otwarcie kompleksu boisk „Moje boisko Orlik 2012”

24 października odbyło się posiedzenie komisji gospodarczej. Radni pozytywnie zaopiniowali 
projekt  uchwały  w  prawie  ustalenia  zasad  dotyczących  nabywania,  zbywania  oraz 
wydzierżawiania nieruchomości gminy Dobrodzień. Główne zmiany dotyczą wprowadzenia 
nowego rozdziału w sprawie sprzedaży lokali  użytkowych.  Radni zapoznali  się również z 
wnioskami  dotyczącymi  przedłużenia  dzierżawy  gruntów  komunalnych,  jak  również 
negatywnie  zaopiniowali  sprzedaż  lokalu  mieszkalnego  położonego  w  budynku  przy  Pl. 
Wolności  2.  Podczas  posiedzenia  komisji  dyskutowano  również  w  sprawie  sprzedaży 
mieszkań komunalnych położonych w Pludrach. Zaproponowano aby na kolejne posiedzenie 
komisji  przygotować  kalkulację  zawierającą  koszty  wyceny  mieszkań  wg  rzeczoznawcy, 
wartość  sprzedaży  mieszkań  z  uwzględnieniem  80,  70  i  50  procentowej  bonifikaty,  jak 
również wartość kaucji którą należy wypłacić w razie sprzedaży lokali na rzecz najemcy.

27  października  Burmistrz  wraz  z  Zastępcą  wzięła  udział  w  spotkaniu  z  Nadleśniczym 
Nadleśnictwa Zawadzkie Panem Siewiera w sprawie budowy ścieżki rowerowej z Pluder do 
Pietraszowa. Udział w spotkaniu wziął również sołtys Pluder Pan Lichota i sołtys Pietraszowa 
Pani Gwoźdz.

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

Punkt 4.

Przewodniczący  Rady  odczytał  informację  Wojewody  Opolskiego  na  temat  oświadczeń 
majątkowych złożonych przez Burmistrza Dobrodzienia i Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Dobrodzieniu. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przewodniczący  Rady  odczytał  informację  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Oleśnie 
dotyczącą  oświadczeń  majątkowych  złożonych  przez  radnych  Rady  Miejskiej  w 
Dobrodzieniu według stanu na koniec kadencji 2006-2010, początek kadencji 2010-2014 oraz 
na dzień 31.12.2010r.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Przewodniczący  Rady  odczytał  informacje  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Oleśnie  i 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich dotyczące oświadczeń majątkowych 
złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników urzędu i pracowników jednostek 
organizacyjnych. 



Informacje stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 7.

Dyrektor Bożena Umiastowska poinformowała, że zgodnie z ustawa z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 
października  każdego  roku,  przedstawia  organowi  stanowiącymi  jednostki  samorządu 
terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok 
szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,2 
i 3 lit. b-f w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki 
samorządu terytorialnego. Realizując wymagania ustawowe Komisja Oświaty na posiedzeniu 
w dniu 20 października 2011r. zapoznała się szczegółowo z Informacją o stanie realizacji 
zadań oświatowych gminy Dobrodzień za rok szkolny 2010/2011. W posiedzeniu  komisji 
uczestniczyli  dyrektorzy  wszystkich  szkół  publicznych  oraz  dyrektor  niepublicznej  szkoły 
podstawowej w Bzinicy Starej. Każdy z dyrektorów zabierał głos na temat realizacji zadań w 
jego szkole.
Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  gminy  Dobrodzień  za  rok  szkolny 
2010/2011 obejmuje:

1. Realizację  obowiązku  szkolnego  i  obowiązku  rocznego  przygotowania 
przedszkolnego.

2. Wyniki  klasyfikacji  i  promocji  za  ubiegły  rok  szkolny  (oceny  z  zachowania, 
frekwencja).

3. Wyniki uzyskiwane na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych z uwzględnieniem 
lat poprzednich.

4. Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych szczebla 
wojewódzkiego lub ogólnopolskiego.

5. Oferta edukacyjna szkoły (m.in. zajęcia dodatkowe, programy edukacyjne, innowacje 
pedagogiczne).

6. Realizacja zadań na rzecz mniejszości narodowych (ilość uczniów z deklaracjami do 
nauki języka mniejszości, wspólne przedsięwzięcia).

7. Projekty edukacyjne (m.in. finansowa ze środków europejskich, fundacji, itp.).
8. Doskonalenie nauczycieli.

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 z każdej szkoły 
została wysłana do radnych w formie elektronicznej, a w formie papierowej jest załacznikiem 
do protokołu Komisji Oświaty.

Radny Tomasz Miazga zapytał,  jeżeli  jakiś uczeń nie bierze udziału w zajęciach z języka 
niemieckiego  w  szkole  podstawowej  albo  w  gimnazjum,  to  jakie  ma  zajęcia,  czy  ma 
zapewnioną opiekę?

Dyrektor Bożena Umiastowska wyjaśniła, że tym uczniom, którzy nie uczestniczą w lekcjach 
z języka mniejszości zapewnia się opiekę  - zajęcia świetlicowe.

Punkt 8.

Przewodniczący Rady odczytał pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, informujące, że 
Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję lat 2012-2015 ustaliło dla Rady Miejskiej 
w  Dobrodzieniu  wybór  następującej  liczby  ławników:  do  Sądu  Okręgowego  w  Opolu  2 
ławników i do Sądu Rejonowego w Oleśnie 1 ławnika.



W ustawowym terminie do 30 czerwca 2011r. wpłynął wniosek Prezesa Sądu Rejonowego w 
Oleśnie  zgłaszający  kandydata  na  ławnika  do  Sądu  Rejonowego  w  Oleśnie  Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich Pana Bernarda Mika. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  przybliżył  osobę  kandydata,  odczytując  dołączoną 
dokumentację.

Radna Irena Miosga przedstawiła opinię zespołu opiniującego kandydata, którego posiedzenie 
odbyło się w dniu 24 października 2011r. Zespół powołany przez Radę Miejską zgłoszoną 
kandydaturę  zaopiniował  pozytywnie  nie  wnosząc  żadnych  uwag i  zastrzeżeń.  Zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami zespół wnosi o dokonanie wyboru kandydata w drodze tajnego 
głosowania .
Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Następnie spośród radnych powołano komisję skrutacyjną w osobach: Piotr Gaida, Jadwiga 
Kasprzyk, Katarzyna Max, która przygotowała karty do głosowania tajnego.

Radca prawny Mariusz Kucharczyk wyjaśnił zasady głosowania: jeżeli radny jest za tym, aby 
kandydat został ławnikiem to należy postawić znak „X” z prawej strony nazwiska, a jeżeli 
jest  przeciwny to nazwisko kandydata należy skreślić.

Akt głosowania.

Przewodniczący komisji  skrutacyjnej  Piotr  Gaida  odczytał  protokół  z  przebiegu wyborów 
ławnika. Komisja ustaliła, że na ogólną liczbę radnych – 15 radnych – na sesji obecnych było 
14 radnych, glosowało 14 radnych, kandydat na ławnika otrzymał 13 głosów, a 1 głos był 
nieważny. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że ławnikiem do Sądu Rejonowego w Oleśnie 
wybrany został Pan Bernard Mika.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr X/91/2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu 
Rejonowego w Oleśnie.

Protokół komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady odczytał treść skargi złożonej przez Panią  Aleksandrę Sztekler  zam. 
Warłów  ul.  Dobrodzieńska  5 na  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w 
Dobrodzieniu  dotyczącej  odmowy  świadczeń  rodzinnych  na  małoletnie  dzieci  Patryka 
Cichockiego, Mateusza Markiewicza i Macieja Szteklera,  wobec których sprawuje rodzinę 
zastępczą. Skarga wpłynęła w dniu 12 października 2011r.

Następnie  Kierownik  MGOPS w Dobrodzieniu  Klaudia  Tkaczyk  przedstawiła  informacje 
dotyczące sprawy oraz przepisów w tym temacie. Dodała, że dzieci są u p.  Sztekler od 29 
stycznia 2011r. a poprzednio przebywały w innej miejscowości. Są to wnuki p. Sztekler. Do 
p.  Sztekler poszły  decyzje  ze  starego  okresu  zasiłkowego  i  nowego  okresu  zasiłkowego, 
zorganizowane były kolejne wizyty u psychologa p. Sztekler, która z nich skorzystała. 

Radny Gabriel Kukowka zapytał czy p. Sztekler pobiera świadczenia z PCPR z Olesna?



Kierownik  MGOPS  Klaudia  Tkaczyk  powiedziała,  że  p.  Sztekler pobiera  świadczenia  z 
PCPR na każde dziecko.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Miosga odczytała stanowisko komisji w 
sprawie rozpatrzenia skargi.
Komisja Rewizyjna w składzie:
- Irena Miosga – przewodnicząca komisji
- Rozalia Gaś – członek komisji,
- Jadwiga Kasprzyk – członek komisji,
- Katarzyna Max – członek komisji,
- Małgorzata Ochman-Lizurek – członek komisji
na posiedzeniu w dniu 25 października 2011r. po zapoznaniu się ze skargą Pani Aleksandry 
Sztekler zamieszkałej w Warłowie ul. Dobrodzieńska 5 na działalność Kierownika Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dobrodzieniu,  na funkcjonowanie i opieszałość 
urzędników, przeanalizowała treść skargi oraz zapoznała się z przedłożonymi dokumentami i 
wyjaśnieniami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, 
w przedmiocie  odmowy świadczeń  rodzinnych  na  małoletnie  dzieci  Patryka  Cichockiego, 
Mateusza Markiewicza, Macieja Szteklera, wobec których skarżąca wraz z mężem stanowi 
rodzinę zastępczą.

Komisja Rewizyjna uznała skargę na Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dobrodzieniu  za nieuzasadnioną.
W wyniku dogłębnej analizy sprawy stwierdzono co następuje:

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003r. (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z  
późn. zm.) zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej. Odnosząc się do sprawy 
posiadania  przez  Panią  Aleksandrę  Sztekler statusu  opiekuna  faktycznego,  ustalono,  iż 
zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28.11.2003r. prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do 
tego zasiłku przysługuje między innymi opiekunowi faktycznemu dziecka, jednakże definicja 
ustawowa opiekuna faktycznego, którą posługuje się ww. ustawa stanowi, że pod określeniem 
opiekuna faktycznego dziecka należy rozumieć „osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 
jeżeli  wystąpiła  z  wnioskiem do  sądu  rodzinnego  o  przysposobienie  dziecka”.  Taki  stan 
faktyczny nie występuje u skarżącej Pani Sztekler.

Skarżąca nie spełnia również ustawowych przesłanek, które przyznają uprawnienia dla 
opiekuna prawnego (art.  3 pkt 4 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych),  co potwierdza 
postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 24.08.2011r.,  sygn.  akt III  Nsm 88/11 
oddalające  wniosek  skarżącej  o  ustanowienie  jej  jako  opiekuna  dla  małoletnich  Patryka 
Cichockiego, Mateusza Markiewicza i Macieja Szteklera. 

Komisja  Rewizyjna  ustaliła,  że  nieprawdą  jest,  iż  skarżąca  nie  otrzymała  pomocy 
psychologa w terminie uzgodnionym z zainteresowaną, gdyż taką pomoc uzyskała i była z 
niej bardzo zadowolona. 

Zarzut  dotyczący braku zainteresowania  się  sytuacją  rodziny  Państwa Sztekler  ze 
strony opieki  społecznej  również jest  bezzasadny,  ponieważ nikt  nie  powiadomił  Ośrodka 
Pomocy Społecznej o fakcie przebywania dzieci u  Państwa Sztekler od  29 stycznia 2011r. 
Wręcz  przeciwnie,  zaraz  po  uzyskaniu  takiej  informacji  z  dniem  01.06.2011r.  reakcja 
MGOPS była natychmiastowa. W następnym dniu po zgłoszeniu się Pani Sztekler w biurze 
opieki społecznej – 02.06.2011r. pracownik socjalny wraz z kierownikiem MGOPS odwiedził 
Państwa Sztekler, a w wyniku uzgodnień w toku wizyty ustalono, że:
- na prośbę Pani Sztekler, psycholog zostanie przywieziony do jej mieszkania,
- otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie 
zastępczej   na  3  dzieci  (2  dzieci  powyżej  7  lat  i  1  dziecko  poniżej  7  lat),  ze  strony 



Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Oleśnie rodzina otrzymała  do 10.06.2011r.  w 
kwocie 4.611,60 zł (w tym nadpłata 2.305,60 zł za m-c maj 2011r.) ,
- do czasu otrzymania środków z powiatu zaproponowano  Pani Sztekler doraźną pomoc w 
formie tzw. limitu na zakup żywności w wyznaczonym sklepie spożywczym za kwotę 150 zł, 
a  finansowaną  przez  współpracujące  z  MGOPS  –  Stowarzyszenie  „Dobrodzień 
Potrzebującym”.   Szybka forma pomocy podyktowana była potrzebą chwili,  aby do czasu 
otrzymania środków finansowych z PCPR w Oleśnie rodzina mogła  funkcjonować.

Nadmienić należy, że  w dniu 29.06.2011r. w domu Pani Sztekler  pracownik socjalny 
przeprowadził wywiad środowiskowy na potrzeby PCPR w Oleśnie i w trakcie tego wywiadu 
skarżąca Pani Sztekler nie zgłaszała żadnych potrzeb.

Komisja Rewizyjna uznała, że w skardze brak konkretnych zarzutów, które mogłyby 
świadczyć o złym funkcjonowaniu i opieszałości pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.  

Okoliczności  ustalone  w  trakcie  rozpatrywania  skargi  wskazują,  że  skarga  jest 
niezasadna, a postawione zarzuty nie znajdują potwierdzenia w sytuacji faktycznej skarżącej i 
jej rodziny. 

Rada  Miejska  podziela  w  pełni  ww.  stanowisko  Komisji  Rewizyjnej,  iż  w  skardze  brak 
konkretnych  zarzutów,  które  mogłyby  świadczyć  o  złym  funkcjonowaniu  i  opieszałości 
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

Burmistrz Róża Koźlik poprosiła Kierownika MGOPS o poinformowanie o nowym zadaniu, 
które opieka będzie wykonywać od 01.12.2011r. 

Kierownik  Klaudia  Tkaczyk  powiedziała,  że  nowe zadanie  normuje  ustawa  o  wspieraniu 
rodziny  i  pieczy  zastępczej.  Praca  będzie  podobna  do  pracy  kuratora.  Informacje  osób 
potrzebujących są bardzo intymne, a pomieszczenia biurowe w których załatwiane są sprawy 
z petentami są bardzo ciasne,  kilka osób jest w jednym biurze. W trakcie roku być może 
wystąpi o umowę zlecenie dla osoby, która doglądałaby chore, samotne osoby w dni wolne: 
soboty  i  niedziele.  Jest  to  tańszy,  korzystniejszy  sposób niż  opłacanie  pobytu  chorego w 
Domu Pomocy Społecznej. Zadania w opiece są ciągle rosnące.

Radny Edward Grabiński zapytał czy MGOPS współpracuje z Caritasem?

Kierownik  Klaudia  Tkaczyk  odpowiedziała,  że  oczywiście,  bardzo  ściśle  współpracują. 
Współpraca układa się bardzo dobrze, Opiekunki wykonują zadania jak podanie śniadania 
choremu,  posprzątanie  domu,  zrobienie  zakupów  i  inne  związane  z  codziennymi 
czynnościami. 

Punkt 10. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr X/92/2011 w sprawie załatwienia skargi, która wpłynęła do urzędu w dniu 12 października 
2011 roku na  działalność  Kierownika  Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  w 
Dobrodzieniu.



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

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

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

Podpunkt 2.

Nr X/93/2011 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy  Dobrodzień  na  lata  2012-2016  oraz  zasad  wynajmowania  lokali  mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta odniósł się do zapisów w programie dotyczących gospodarki 
czynszowej.

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

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

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

Podpunkt 3.

Nr  X/94/2011  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XVI/114/2008  Rady  Miejskiej  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.

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

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

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

Podpunkt 4.

Nr X/95/2011 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr V/35/2011 z 
dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez gminę Dobrodzień.



Dyrektor  ZEASiP  Bożena  Umiastowska  poinformowała,  że  od  01.01.2012r.  wzrośnie 
minimalne wynagrodzenie do 1.500 zł a obecnie jest 1.386 zł. 

Radny  Paweł  Czapla  stwierdził,  żę  wzrost  płacy  minimalnej  spowoduje  wzrost  płacy 
pracownikom.

Burmistrz  Róża  Koźlik  dodała,  że  projekt  uchwały  pojawił  się  po  to,  aby nie  zwiększać 
rodzicom opłat za przedszkola.

Radny Tomasz Miazga zapytał czy od września br. opłata za świadczenia w przedszkolach w 
porównaniu do poprzednich lat się obniżyła?

Dyrektor ZEASiP Bożena Umiastowska powiedziała, że dużo jest odpisów.

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

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

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

Podpunkt 5.

Nr X/96/2011 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr IX/86/2011 z 
dnia  27.09.2011  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Dobrodzień  z 
organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na rok 2012 .

 Burmistrz  Róża  Koźlik  wyjaśniła,  że  §  6   powyższego  Programu  mówi  o  obszarach 
współpracy.  Od  paru  lat  od  emerytów  są  sygnały,  że  sąsiednie  Gminy  spore  kwoty 
przeznaczają dla emerytów. Emeryci tez chcieliby przystąpić do konkursu, ale taki zapis musi 
być w uchwale – w programie.

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

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

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

Podpunkt 6.

Nr  X/97/2011  w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  Sołectwa  Myślina-Turza   o  przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego na wyremontowanie chodnika przy drodze powiatowej.



Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  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 Malgorzata.

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

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

Podpunkt 7.

Nr X/98/2011 w sprawie przyjęcia przez gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego.

Burmistrz  Róża  Koźlik  poinformowała,  że  chodzi  o  budowę  chodników  i  kanalizacji 
deszczowej w ciągu drogi powiatowej w Warłowie i w Szemrowicach,  jest  to dotacja dla 
powiatu  w  kwocie  50.000  zł.  Żeby  zlecić  projektantowi  wykonanie  projektu,  muszą  być 
podjęte uchwały. Rada Powiatu w Oleśnie już podjęła uchwałę. Koszty zostaną rozłożone na 
Radę Powiatu i Gminę Dobrodzień po 50%.

Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał jaka to będzie kwota te 50%?

Burmistrz Róża Koźlik powiedziała, że do końca br. będzie mogła podać kwoty.

Radna Jadwiga Kasprzyk proponuje dodać do zadania 3 metry chodnika przy skrzyżowaniu 
ul. Polnej i Rzędowickiej, chodnik jest w tym miejscu zniszczony, że prawie go tam nie ma.

Burmistrz  Róża  Koźlik  zaproponowała,  aby  zrobić  ten  kawałek  chodnika  przy  remoncie 
chodnika w Myślinie.

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

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

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

Podpunkt 8.

Nr X/99/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2011r.

Radna Rozalia Gaś zapytała o przebudowę placyku na Osiedlu Wieczorka.

Burmistrz Róża Koźlik wyjaśniła, że po Sesji będzie można podpisać umowę z wykonawcą. 
Jeżeli warunki nie będą sprzyjające to przesuniemy prace na przyszły rok.

Przewodniczący Rady zapytał o jaki sprzęt do pielęgnacji boiska chodzi?



Burmistrz Róża Koźlik powiedziała, że kwota 10.000 zł to darowizna firmy, która budowała 
sklep  Biedronkę  i  chciała  zostawić  po  sobie  coś  dobrego.  Firma  wpłaciła  darowiznę  na 
ORLIK i dyrektor gimnazjum kupiła sprzęt do czyszczenia boiska.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  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 Malgorzata.

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

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

Podpunkt 9.

Nr X/100/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  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 Malgorzata.

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

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

Uchwały od Nr X/91/2011 do Nr X/100/2011 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 11.

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 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym 
się”.

Punkt 12.

Interpelacje i wnioski radnych

1/ Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał kto wydał zgodę na budowę komisariatu Policji 
przy ul. E. Stein?

Burmistrz  Róża  Koźlik  powiedziała,  że  Urząd  wydał  decyzję  o  warunkach  zabudowy,  a 
decyzję na budowę Starostwo Powiatowe.



Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dodał,  że  było  branych  kilka  miejsc  na  lokalizację 
komisariatu  i  miejsce  w  centrum  miasta  było  najlepszym  wyjściem,  biorąc  pod  uwagę 
bezpieczeństwo mieszkańców.

2/  Sołtys  Pluder  Rajmund  Lichota  podziękował  za  zaangażowanie  przy  budowie  ścieżki 
rowerowej z Pietraszowa do Pluder, bo wszyscy mieszkańcy są bardzo zadowoleni.

Radny Paweł Czapla stwierdził, że w niektórych gminach takie ścieżki funkcjonują w pasie 
pożarowym.

Radna Ochman-Lizurek Małgorzata uważa, że dobrze by było, aby ścieżka powstała między 
Malichowem, Kocurami a Dobrodzieniem.

3/  Sołtys  Kocur-Malichowa  Dorota  Maleska  powiedziała,  że  budowa  Domu  Spotkań  w 
Kocurach będzie ujęta  w budżecie na lata 2012-2013. Proponuje, aby było więcej środków 
do  pozyskiwania przez organizacje pozarządowe. Są trzy źródła na które można pozyskać 
środki.  Stowarzyszenia  mają  ograniczone  źródła  finansowania.  Stowarzyszenie  Kocury-
Malichów pisze wnioski, ale wnioski są bardzo trudne, że przeciętny społecznik nie jest w 
stanie go napisać.

Burmistrz  Róża  Koźlik  wyjaśniła,  że  nie  może  przeznaczyć  dla  każdego  stowarzyszenia 
jakiejś  puli  środków.  Środki  na  pożarnictwo  uzyskuje  Stowarzyszenie  Szemrowice,  bo 
sikawki są imprezą  uznaną.  Chcąc składać wniosek z tematu  pożarnictwa Stowarzyszenie 
musiałoby się wykazać  taką imprezą , która by promowała gminę i nie tylko. Stowarzyszenia 
mogą  pisać  wnioski  do  Lokalnej  Grupy   Działania  –  Kraina  Dinozaurów.  Na  stronach 
Witryna  Wiejska  dostępne  są  informacje  o  możliwościach  wykorzystania  środków  przez 
Stowarzyszenia.

Sołtys Kocur-Malichowa Dorota Maleska stwierdziła, że chce wstawić się za strażakami z 
Kocur-Malichowa, bo oprócz auta strażackiego nic nie posiadają.

Burmistrz Róża Koźlik powiedziała, że na spotkaniu ze strażakami uzgodniono, która OSP w 
jakiej  kolejności  dostanie  pieniądze.  Prezes  OSP  Kocury-Malichów  jest  zorientowany  w 
temacie.

4/ Sołtys Kocur-Malichowa Dorota Maleska poruszyła sprawę granic sołectwa Kocury. Prosi 
o  udokumentowanie  historyczne  i  kartograficzne  granic  sołectw  Kocury,  Rzędowice. 
Współpraca z Rzędowicami dobrze się układa i nie chciałaby nic popsuć.

Zastępca  Burmistrza  poinformował,  że odbyło  się spotkanie  z Radami Sołeckimi  Kocury-
Malichów i Rzędowice, z którego wyciągnięte zostały wnioski. Granicy sołectwa Kocury nie 
da się ustalić  wg  kartografii,  jedynym wyjściem jest  pójście  na kompromis.  Jeżeli  każde 
sołectwo da coś z siebie to można uzyskać porozumienie. Dopóki nie będą ustalone granice 
sołectw nie będziemy mogli posługiwać się mapą Gminy. 

4/ Sołtys Kocur-Malichowa Dorota Maleska poprosiła w imieniu sołtysów o podwyższenie 
diet.

Sołtys Ligoty Dobrodzieńskiej Krystyna Borecka dodała, że prowizja z podatku jest mała, a 
telefonów sołtys musi wykonać sporo m.in. w sprawie funduszu sołeckiego i innych spraw.



5/ Radny Bartosz Cholewa powiedział, że we wrześniu każdego roku radni składali wnioski 
do budżetu, a w tym roku nie.

Burmistrz  Róża  Koźlik  wyjaśniła,  że  w  tym  roku  nie  występowała  do  radnych,  ani  do 
sołtysów z taką informacją, bo w przyszłym roku budżet będzie bardzo trudny do realizacji. 
Po co pisać i denerwować kogoś, gdyż budżet będzie się składać z tych zadań które przeszły z 
poprzednich lat.

6/  Radna  Katarzyna  Max wnioskowała  o  ustawienie  kosza  na  śmieci  na  placu  zabaw w 
Ligocie  Dobrodzieńskiej  (kosz  się  zgubił),  oraz  o  ustawienie  koszy  na  przystankach 
szkolnych w Ligocie Dobrodzieńskiej i ich opróżnianie.

7/  Sołtys  Ligoty Dobrodzieńskiej  Krystyna  Borecka podziękowała  za wycięcie  krzaków i 
akacji.

8/ Radna Rozalia Gaś zapytała o możliwość uruchomienia dróżki dla pieszych i rowerzystów 
biegnącej od Przychodni Gamed w kierunku Biedronki – czyją własnością jest ta dróżka?

9/ Radny Tomasz Miazga zapytał czy będzie remontowany chodnik koło nowo budowanego 
komisariatu Policji i koło Ośrodka Zdrowia.

Zastępca  Burmistrza  wyjaśnił,  że  nie  ma  w  planach  remontu  chodnika  od  strony  ul. 
Moniuszki –Ośrodka Zdrowia.

10/ Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał,  czy to prawda, że jest firma, która chciałaby 
wynająć pomieszczenia pogotowia.

Burmistrz Róża Koźlik odpowiedziała,  że żadnej informacji w tym temacie nie otrzymała. 
Nie ma rozwiązanej umowy z Olesnem, bo powiat odwołuje się do Sądu i nie ma jeszcze 
odpowiedzi czy Sąd uwzględni odwołanie czy nie.

11/  Burmistrz  Róża  Koźlik  poinformowała  o  terminach  i  tematach  Komisji  i  Sesji  Rady 
Miejskiej w miesiącu listopadzie.

12/ Przewodniczący Rady poinformował, że msza w intencji ojczyzny w dniu 11.11.2011r. 
odbędzie się o godz. 1800 w Kościele Św. Marii Magdaleny.

13/ Radny Piotr Gaida zaprosił obecnych na XVI Przegląd Śląskiej Twórczości Artystycznej, 
który odbędzie się w dniu 30 października 2011r. w DOKiS w Dobrodzieniu.

14/  Sołtys Kocur-Malichowa Dorota Maleska poruszyła temat dojazdu do Olesna. 

Sołtys  Ligoty  Dobrodzieńskiej  Krystyna  Borecka  również  uważa,  że  warto  próbować 
zorganizować  kursy  autobusowe,  albo  busikiem  do  Olesna,  zwłaszcza  starszym  osobom 
trudno dojechać do lekarza do Olesna.

Zastępca  Burmistrza  Marek Witek  poinformował,  że  są  prowadzone  rozmowy z  różnymi 
firmami. Firma LUZ mająca kursy autobusowe do sąsiednich gmin  nie jest zainteresowana 
rozszerzeniem kursów na gminę Dobrodzień, jedynie firma PARASOL miała się zgłosić z 



rozwiązaniem.  PKS  Opole  jest  zainteresowane  rozszerzeniem  kursów.  Powiat  też  musi 
negocjować  z  prywatnymi  przewoźnikami.  Żeby  dobrodzieński  rynek  przewozowy  był 
rynkiem pewnym. tzn. żeby byli pasażerowie, to przewoźnik znalazłby się od razu. Niestety, 
jak wynika z obserwacji niektórych przewoźników, osób deklarujących chęć skorzystania z 
przejazdów jest wiele, ale faktycznie niewiele osób publicznym transportem później jeździ.

15/ Radny Gabriel Kukowka podziękował  za pozyskanie samochodu strażackiego dla OSP 
Szemrowice.

Punkt 13.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Karpinski 


