
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

 Protokół  Nr XII/2011

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2011 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 1715.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było :15.
Nieobecni radni: -----------------------------------

Spoza Rady obecni byli:
- Róża Koźlik                                      Burmistrz Dobrodzienia

      - Marek Witek                                     Zastępca Burmistrza
      - Aniela Kniejska                                Skarbnik Gminy

- Mariusz Kucharczyk                         Radca Prawny
- Dariusz Dykta                                   Dyrektor ZGKiM
 - Bożena Umiastowska                       Dyrektor ZEASiP
 - Klaudia Tkaczyk                              Kierownik MGOPS
 - Liliana Adamska                              Inspektor w UM
 - Barbara Orlikowska                         Kierownik Referatu
- sołtysi i zaproszeni goście                według listy obecności

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
4. Projekt budżetu gminy na 2012 rok. 
5. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2012 rok.
6. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat 

opinii  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  określonego  w  projekcie  uchwały 
budżetowej.

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

8. Opinia  Komisji  ds.  Budżetu  i  Finansów,  Działalności  Gospodarczej,  Rolnictwa, 
leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą 
na temat projektu budżetu gminy na 2012 rok i wprowadzonych zmian do projektu 
budżetu na 2012 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
            - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szemrowice,
            -  wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok,   
            -  zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
            - uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok,
            - uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
            - zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok,
            - umorzenia postępowania skargowego.

10. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
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Punkt 1.

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

Punkt 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali  wraz z 
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji, po czym poddał go głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym porządek obrad przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 30 
listopada do dnia 29 grudnia 2011 roku.

1 grudnia burmistrz wzięła udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu oleskiego ze 
Starostą Oleskim. W spotkaniu wziął również udział dyrektor departamentu ochrony 
środowiska Urzędu Marszałkowskiego, który poinformował o obowiązku aktualizacji do 
końca stycznia 2012 r aglomeracji do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych.
Tematem spotkania były również założenia gospodarki odpadami w województwie opolskim 
oraz zasady współfinansowania inwestycji drogowych ( budowy chodników i remontów 
dróg ) w powiecie oleskim. 

2 grudnia Burmistrz wraz z Panią Skarbnik i Przewodniczącym Rady wzięli udział w 
spotkaniu z pracownikami Stacji Caritas. Na spotkaniu podsumowano działalności stacji w 
b.r.

6 grudnia odbyło się spotkanie z wicedyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
projektu obwodnicy Dobrodzienia.

7 grudnia odbyła się rada budowy na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w Warłowie. W 
tym też dniu Burmistrz wraz z Panią Skarbnik wzięła udział w negocjacjach z Zarządem 
WFOŚ w Opolu w sprawie udzielenia gminie niskoprocentowej pożyczki (2,5%) na 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych  przy Placu 
Wolności i ul. Oleskiej.

W tym też dniu odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Dobrodzień. Na spotkaniu podsumowano przeprowadzone przeglądy w 
jednostkach OSP, ustalono terminy walnych zebrań sprawozdawczych, ustalono terminy 
uroczystości i i imprez strażackich. Ważnym wydarzeniem będzie nadanie w dniu 5 maja 
2012 jednostce OSP Rzędowice sztandaru. Także w tym dniu odbędą się gminne uroczystości 
dnia strażaka.
2-3 czerwca odbędą się kolejne zawody sikawek konnych, 29.06-01.07.2012 – zlot pojazdów 
pożarniczych w Główczycach, 16 września odbędą się zawody sportowo-pożarnicze w 
Główczycach.
Na posiedzeniu powołano również członków do komisji historycznej i komisji odznaczeń.

9 grudnia Burmistrz na zaproszenie firmy Meblonowak wzięła udział w otwarciu nowego 
salonu meblowego na ul. Lublinieckiej.
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10 grudnia udział w Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Oleśnie. Głównym celem zjazdu był wybór nowych władz Związku. Prezesem 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oleśnie 
został wybrany Pan Jan Kus. Wiceprezesami zostali Pan Zygmunt Zalewski i Pan Antoni 
Polak.
 
13 grudnia Burmistrz wraz z Zastępcą wzięli udział w spotkaniu z dyrektorem GDDKiA z 
Panem Pustelnikiem w sprawie wykonania dokumentacji obwodnicy drogi wojewódzkiej 901 
i włączenia się z tą obwodnicą do drogi krajowej.

14 grudnia odbyła się rada budowy na zadaniu budowa kanalizacji w Warłowie. W tym też 
dniu Burmistrz wzięła udział w Zgromadzeniu Związku Gmin „Dolna Mała Panew”. 
Głównym tematem posiedzenia było uchwalenie budżetu Związku na 2012 rok. Uchwalono 
również składkę członkowską na rzecz Związku w wysokości 0,70 zł od jednego mieszkańca 
zameldowanego na pobyt stały lub czasowy powyżej jednego roku.

20 grudnia Burmistrz na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie Pana 
Siewiera wzięła udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Nadleśnictwo 
Zawadzkie.

22 grudnia Burmistrz   w imieniu gminy podpisała akty notarialne na sprzedaż  4 mieszkań 
położonych w Rzędowicach.

Radny E. Korzyniewski  zapytał czy komisja nie mogła uwzględnić wniosku o podwyższenie 
diet dla sołtysów.

Burmistrz  przedstawiła  analizę  wysokości  diet  dla  radnych  oraz  dla  sołtysów w gminach 
ościennych.

Radny Korzyniewski zapytał co wynika z tej analizy, czy sołtysi dostaną podwyżkę.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że temat powróci na posiedzenia komisji.

Punkt.4

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu na 2012 rok wraz ze zmianami.

Projekt budżetu stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przewodniczący Rady przedstawił treść Uchwały nr 739/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o 
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2012 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 740/2011z dnia 12 grudnia 
2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o 
możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 41/2011 z dnia 12 grudnia 
2011r.  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o 
przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej,Rolnictwa, 
Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą 
przedstawił opinie na temat projektu budżetu gminy Dobrodzień na 2012 rok i 
wprowadzonych zmian do projektu budżetu na 2012 rok.

Opinie stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XII/113/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szemrowice
Plan Odnowy Miejscowości Szemrowice został przygotowany przez grupę osób 
reprezentującą Stowarzyszenie Rozwoju wsi Szemrowice oraz Radę Sołecką Wsi przy 
pomocy moderatora odnowy wsi przy Urzędzie marszałkowskim Województwa Opolskiego. 
Następnie dokument ten został poddany ocenie mieszkańców podczas zebrania wiejskiego 
odbytego w dniu 6 listopada 2011 r. 

Miejscowość Szemrowice jak również pozostałe wsie uczestniczące w Programie Odnowy Wsi  
posiada już zatwierdzony Plan Odnowy Miejscowości Uchwałą Nr 23/175/2008 Rady 
Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2008 r. 

Wieś Szemrowice w programie odnowy wsi od momentu przystąpienia do programu tj. od 
2003 r. osiągnęła bardzo wysoki poziom uczestnictwa. Zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w programie Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 667/2011 z dn. 10 maja 2011 r. 
przyznał sołectwu Szemrowice najwyższy z możliwych status uczestnictwa w programie – 
lidera odnowy wsi. Bardzo niewiele sołectw otrzymało ten status, bo tylko 29 spośród 679 
sołectw uczestniczących w programie. Sołectwom o tym statusie Departament Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi  Urzędu Marszałkowskiego w Opolu zaproponował  udział  w warsztatach  w 
trakcie  których  zaktualizowana  została  wcześniej  sformułowana  wizja  wsi,  jej  strategia 
rozwoju a co najważniejsze wskazano nowe kierunki działania,  świadczące o specjalizacji 
sołectwa i utworzeniu ciekawej oferty dla mieszkańców i turystów. 
Nowy plan odnowy miejscowości utworzono przede wszystkim pod kątem tworzenia i 
realizacji pomysłów na własny rozwój i poprawę warunków życia w obrębie tematyki 
pożarnictwa i ratownictwa.
W punkcie pierwszym dokumentu krótko przedstawiono charakterystykę miejscowości. W 
punkcie drugim zinwentaryzowano zasoby służące odnowie miejscowości z mocnym 
naciskiem na motywy pożarnictwa, a są to: zasoby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe: 
historia i zabytki, infrastruktura społeczna, techniczna, gospodarka i leśnictwo. W kolejnym 
punkcie trzecim przedstawiono analizę SWOT – ocenę mocnych i słabych stron miejscowości 
Priorytetami, które wyznaczyli mieszkańcy Szemrowic są:

1. stworzenie oferty wsi tematycznej: strażackiej
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2. integracja mieszkańców, zachowanie śląskich tradycji regionalnych.
Natomiast wizja wsi została sformułowana:

Szemrowice – to wieś tematyczna: strażacka.
Mieszkańcy mają ofertę edukacyjną i spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i 
odwiedzających w zakresie pożarnictwa i ratownictwa. W wiosce urządzane są Zawody 
Sikawek na Górnym Śląsku oraz jest szlak atrakcji strażackich, które w sposób ciągły 
promują miejscowość. Miejscowość jest zadbana oraz są kultywowane i rozwijane śląskie 
tradycje regionalne.
W ostatnim czwartym punkcie przedstawiono opis planowanych zadań inwestycyjnych i 
przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w Szemrowicach w okresie co najmniej 7 
lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych 
priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztorysów ich realizacji. 

1. postawienie tablic informacyjnych – przekazywanie informacji dla mieszkańców 
odwiedzających o atrakcjach Szemrowic i zawodach sikawek konnych, stała 
promocja koszt ok. 3000 zł – środki własne, sponsorzy, inne granty, planowane w 
2012 roku

2. oferta „Szemrowice wiejskie centrum pożarnictwa i ratownictwa” Dzieci, młodzież 
będą mogły uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z ratownictwa  (kurs pierwsza 
pomoc, zajęcia plastyczne w świetlicy, gra strażacka) oraz w ćwiczeniach strażackich 
na placu ćwiczeń przy OSP, poczęstunku strażackim, zakończone pasowaniem na 
„kandydata na strażaka ochotnika”, - jest to jeden z elementów wsi tematycznej, 
koszt tej oferty ok. 6000 zł  - środki własne stowarzyszenia, inne granty, planowane 
w latach 2012-2014

3. urządzenie skwerów wiejskich – planowane skwery wiejskie będą wyposażone w 
elementy z historii pożarnictwa i ratownictwa, które będą wykorzystywane w 
promocji oraz ofercie wsi tematycznej, koszt. Ok. 10.000 zł – środki własne, inne 
granty, sponsorzy, planowane w latach 2013-2016

4. modernizacja boiska sportowego dla celów ćwiczeń i zawodów strażackich - 
organizowanie ćwiczeń i zawodów strażackich w ciągu całego sezonu dla wiejskiego 
OSP i udostępnienie miejsca dla okolicznych OSP oraz zawodów sikawek konnych- 
imprezy regionalnej, który służy rozwojowi wsi tematycznej strażackiej i rozwojowi 
kultury fizycznej i sportu – koszt ok. 100.000 zł – środki PROW, działanie odnowa 
wsi, środki UM Dobrodzień, praca własna mieszkańców, planowane 2014

5. pawilon wystawowy historii pożarnictwa i ratownictwa oraz zagospodarowanie 
terenu wokół pawilonu: między innymi budowa modelu zabytkowej strażnicy - 
Mieszkańcy i odwiedzający mają do dyspozycji ośrodek turystyczny i edukacyjny z 
pożarnictwa i ratownictwa, który służy rozwojowi wsi tematycznej strażackiej, koszt 
ok. 300.000 zł, środki PROW, działanie Odnowa wsi, środki UM Dobrodzień, praca 
własna mieszkańców, planowane 2014

6. budowa zaplecza technicznego – miejsce do przechowywania środków i materiałów, 
sprzętów potrzebnych do realizacji zadań związanych z organizacją imprez oraz 
zajęć dydaktycznych w ramach wioski tematycznej, koszt ok. 150.000 zł środki 
PROW działanie odnowa wsi środki UM Dobrodzień, praca własna mieszkańców, 
planowane 2014

7. organizacja „Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku – Dni Szemrowice” 
wraz z imprezami towarzyszącymi - Strażacy oraz odwiedzający  biorą udział i 
imprezie promującej historię pożarnictwa na Śląsku, element wsi tematycznej, koszt 
ok. 10.000 zł środki własne stowarzyszenia, UM Dobrodzienia, inne granty, 
planowane 2012-2017

8. współpraca wioski z miejscowością Sudice z Czech oraz partnerami zagranicznymi - 
Wspólne ćwiczenia strażackie, rozwijanie kontaktów partnerskich, integracja 
mieszkańców, rozbudowa oferty wsi tematycznej, koszt 3.000 – środki własne 
stowarzyszenia, inne granty, planowane 2012-2017
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9. uliczna, przenośna wystawa historii pożarnictwa na Górnym Śląsku oraz zawodów 
sikawek konnych - Mieszkańcy i odwiedzający poznają historię pożarnictwa oraz 
wystawę można pożyczać i promować Szemrowice i historię pożarnictwa, element 
wsi tematycznej, koszt 5.000 – środki własne, inne granty, planowane 2014

10. organizacja festynu „AUTOSACRUM” - Mieszkańcy i odwiedzający uczestniczą w 
imprezie wiejskiej, podtrzymują i umacniają tradycję tej imprezy, koszt 5.000 środki 
własne stowarzyszenia, planowane 2012-2017

11. wydanie monografii wioski - Folder/książka służy mieszkańcom i odwiedzającym, 
jest kompendium informacji o Szemrowicach, koszt 8.000 środki własne, małe 
projekty, planowane 2015

12. budowa chodnika wzdłuż drogi prowadzącej do szkoły podstawowej - mieszkańcy i 
odwiedzający korzystają z bezpiecznego przejścia między szkoła a centrum wsi, 
koszt 500.000 Starostwo Powiatowe, UM Dobrodzień, planowane 2012-2015

13. prowadzenie strony internetowej wsi – stała informacja i promocja Szemrowice i wsi 
tematycznej – środki własne, planowane 2012-2017

14. prowadzenie stałego kalendarium spotkań wiejskich i działalności organizacji 
wiejskich – stała działalność orkiestry i innych organizacji wiejskich, środki własne, 
planowane 2012-2017

Reasumując powyższe wieś Szemrowice uzyskując status lidera odnowy wsi zgodnie z 
kryteriami przyjętymi przez zarząd województwa musiała określić priorytet który wyróżni ją 
spośród innych wsi a tym samym ożywi gospodarkę wsi i angaż mieszkańców a przy okazji 
stworzy zaplecze na zarabianie.
Wykorzystując dostępny potencjał techniczny, ludzki oraz historyczny mieszkańcy 
zdecydowali że wiodącym tematem w obrębie którego będą realizowane przedsięwzięcia jest 
pożarnictwo i ratownictwo. Tym samym konieczne było przekształcenie obowiązującego 
Planu Odnowy Miejscowości.  

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, 
Potyka Norbert

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

Wstrzymał się od głosu: Ochman-Lizurek Małgorzata

Podpunkt 2.

Nr XII/114/2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok

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, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 3.

Nr XII/115/2011 w sprawie zmiany uchwały  nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r., 
uchwały nr IV/22/2011 z dnia 20 stycznia 2011r., uchwały nr V/44/2011 z dnia 18 marca 
2011r., uchwały nr VI/55/2011 z dnia 19maja 2011r., uchwały nr VII/70/2011 z dnia 16 
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czerwca 2011r., uchwały nr VIII/80/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r., uchwały nr IX/88/2011 z 
dnia 27 września 2011r., uchwały nr X/100/2011 z dnia 28 października 2011r.oraz uchwały 
nr XI/110/2011 z dnia 29 listopada 2011r. 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 Małgorzata, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 4.

Nr XII/116/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

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, 
Potyka Norbert

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

Wstrzymała się od głosu: Ochman- Lizurek Małgorzata

Podpunkt 5.

Nr XII/117/2011 w sprawie uchwalenia 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 Małgorzata, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 6.

Nr XII/118/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

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, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 7.

Nr XII/119/2011 w sprawie umorzenia postępowania skargowego
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W  dniu  21  listopada  2011  roku  Pani  Aleksandra  Sztekler złożyła  skargę  na  działalność 
Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu zarzucając brak 
zainteresowania i pomocy ze strony MGOPS w Dobrodzieniu.
Pismem  z  dnia  30.11.2011r.  Pani  Aleksandra  Sztekler w  związku  z  uzyskanymi  w 
międzyczasie  w  Miejsko  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Dobrodzieniu 
wyczerpującymi  i  zadowalającymi  informacjami  skarżącą  zwróciła  się  z  prośbą  o  nie 
nadawanie biegu sprawie  i wycofanie pisma ( skargi ) z dnia 21.11.2011 roku.
Dlatego też w związku z wycofaniem skargi przez stronę skarżącą należało niniejszą uchwałą 
umorzyć postępowanie skargowe w przedmiotowej sprawie.

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, Potyka Norbert

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

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

Uchwały od nr XII/113/2011 do nr XII/119/2011 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 10.

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

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Radni w głosowaniu jawnym protokół przyjęli 14 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym 
się”.

Punkt 11.

Interpelacje i wnioski radnych.

1/ Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu w związku z 
nadchodzącą zimą zwróciła się do radnych i sołtysów z apelem w celu zwiększenia 
wrażliwości społecznej na byt osób i rodzin zwłaszcza starszych i niepełnosprawnych w 
związku z przeciwdziałaniem negatywnych skutków zimy.

2/ Radny E. Korzyniewski zapytał czy gmina słyszała o programie „ milion złotych na 
targowiska”, które można przeznaczyć na remont i modernizację targowiska. Czy nie można 
by wnioskować o środki i przeznaczyć je na wyłożenie targowiska kostką brukową.

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że w województwie jest 71 gmin z czego środki otrzymają z 
pewnością duże miejscowości.
Połowa targowiska ma służyć sprzedaży płodów rolnych. Wyjaśnił, że także chcieliśmy 
wnioskować o te środki ale zniechęciły nas warunki, jakie trzeba spełnić.

3/ Radna J. Kasprzyk zapytała co WZIR zrobił na naszym terenie.

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że od mostu na drogę powiatową w kierunku Makowczyc
przy ul. Solnej została wyczyszczona rzeka Myślina.
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Sołtys K. Borecka stwierdziła, że w Ligocie Dobrodzieńskiej została wyczyszczona rzeczka 
tylko do p. Bednorzów. Koło posesji państwa Boreckich nie zostało poszerzone koryto rzeki.

4/ Radny N. Potyka podziękował radnym i pracownikom urzędu za otrzymaną pomoc w 
czasie leczenia po wypadku.

5/ Burmistrz poinformowała o planowanym remoncie drogi nr 901 w rejonie Wachowa, od 
ronda  do rynku w Dobrodzieniu. W Bzinicy Starej planowana jest przebudowa rozłożona na 
2 lata, planowana jest przebudowa drogi od przejazdu w Pludrach do Pietraszowa oraz 
budowa ścieżki rowerowej w pasie przeciwpożarowym.

6/ Na pytanie sołtys wsi Pietraszów co z drogą w Kopinie, Burmistrz wyjaśniła, że w grę 
wchodzi tylko utwardzenie kamieniem.
Wyjaśniła, że posiadamy już gotowe dokumentacje na remonty dróg i oświetlenie uliczne ale 
nie wprowadzamy tych zadań do budżetu, ze względu na brak środków.

Punkt 12.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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