
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr XXII / 2013

 z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się  w dniu 08 lutego 2013 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400 , a zakończono o godzinie 1640  .
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

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

Spoza Rady obecni byli:

− Róża Koźlik Burmistrz Dobrodzienia
− Aniela Kniejska Skarbnik Gminy
− Mariusz Kucharczyk Radca Prawny
− Dariusz Dykta Dyrektor ZGKiM
− Mateusz Czerniak Referent w Referacie Rozwoju Gospodarczego
− Helena Kościelny Inspektor w Referacie Organizacyjno-Samorządowym
− 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. Uchwała  Nr  3/2013  z  dnia  23  stycznia  2013r.  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

-  zmiany uchwały Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 
roku  w sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej,
-  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na 
prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transport 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobrodzień,
- zmiany uchwały nr XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 
roku w sprawie określenia  metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty,
- uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień,
- wyposażenia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w nieruchomość w formie użytkowania 
wieczystego działek nr 2833, 2834 k.m. 1 o pow. łącznej 0,3518 ha położonych w Dobrodzieniu 
przy Placu Wolności 24 wraz z własnością budynku domu kultury,
-  rozstrzygnięcia  o  wyodrębnieniu  w  budżecie  gminy  Dobrodzień  na  rok  2014  środków 
stanowiących fundusz solecki,
- wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
- wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

6. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
7. Interpelacje i wnioski radnych.

- pismo Starosty Oleskiego w sprawie XV Turnieju Sportowego radnych Gmin Powiatu Oleskiego 
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– OLESNO 2013.
8. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia  XXII  Sesji  Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu  dokonał  Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski słowami „Otwieram XXII 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,  którzy  radni  otrzymali  wraz  z 
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji, po czym poddał go głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności między sesjami tj. od 22 grudnia 2012r. do 08 
lutego 2013r. 

05 stycznia Burmistrz wzięła  udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Klekotna.

06 stycznia udział w spotkaniu sprawozdawczym jednostki OSP w Główczycach.

10  stycznia  Burmistrz  wzięła  udział  w  uroczystości  wręczenia  Róż  Powiatu.  Laureatami  Róż 
Powiatu zostali dwaj mieszkańcy naszej gminy Pan Zenon Jasiński i Pan Piotr Lempa.

12 stycznia uczestniczyła w spotkaniu sprawozdawczym jednostki OSP w Szemrowicach, a
13 stycznia w spotkaniu sprawozdawczym jednostki OSP w Bzinicy Starej.

15  stycznia  odbyło  się  protokolarne  przekazanie  pomieszczeń  byłego  komisariatu  na  potrzeby 
gminy. Pomieszczenia te planuje się przeznaczyć na potrzeby MGOPS.

W  dniu  16  stycznia  Burmistrz  wzięła  udział  w  spotkaniu  w  sprawie  organizacji  wspólnego 
przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Spotkanie odbyło się w Koszęcinie.

19 stycznia uczestniczyła w spotkaniu sprawozdawczym jednostki OSP Rzędowice i OSP Kocury.

23 stycznia wzięła udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.

W dniach 30 i 31 stycznia odbyła się w Urzędzie Miejskim kontrola przeprowadzona przez Urząd 
Skarbowy w Oleśnie  w związku  z  ubieganiem się  gminy o  zwrot  podatku  VAT.  Kontrola  nie 
wykazała żadnych uwag ani nieprawidłowości.

04  lutego  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej.  Radni 
wizytowali  pomieszczenia obrony cywilnej  przy ul.  Rzędowickiej,  rozpatrzyli  wnioski  o  najem 
lokali  mieszkalnych  z  zasobu  komunalnego.  Radni  zapoznali  się  z  treścią  projektów uchwał  i 
pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:

− zmiany  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 
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gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałej

− wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

− zmiany  uchwały  w  sprawie  określenia  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

− uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień
− w sprawie rozstrzygnięcia  o wyodrębnieniu w budżecie  gminy Dobrodzień na 2014 rok 

środków stanowiących fundusz sołecki.
Radni  zapoznali  się  ze  stanem zaawansowania  inwestycji  związanych z  budową kanalizacji  na 
terenie gminy oraz zapoznali się z gotowymi dokumentacjami na budowę kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej  ul.  Opolskiej,  Rynku  i  K.  Mańki,  ul.  Parkowej  i  Topolowej.   Radni  zapoznali  się 
również z wykazem wszystkich dróg na terenie całej gminy, na których należałoby położyć asfalt.

W dniu 05 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej. Radni zapoznali się i zaopiniowali 
wnioski o dzierżawę gruntów rolnych i sprzedaż mieszkań komunalnych w Pludrach.

Radni  zapoznali  się  z  treścią  projektów uchwał  i  pozytywnie  zaopiniowali  projekty  uchwał  w 
sprawie:

− zmiany  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałej

− wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

− zmiany  uchwały  w  sprawie  określenia  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

− uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień
− w sprawie rozstrzygnięcia  o wyodrębnieniu w budżecie  gminy Dobrodzień na 2014 rok 

środków stanowiących fundusz sołecki,
− wyrażenia zgody na oddanie przez Burmistrza we władanie Dobrodzieńskiemu Ośrodkowi 

Kultury i Sportu w formie użytkowania wieczystego jako wyposażenia instytucji  kultury 
prawa użytkowania wieczystego działek nr 2833, 2834 o łącznej powierzchni 0,3518 ha 
położonej w Dobrodzieniu przy Pl. Wolności 24 wraz z własnością budynku.

Radni  zapoznali  się  ze  wstępnymi  założeniami  do  planu  wykorzystania  gminnego  zasobu 
nieruchomości. Zapoznali się również z działkami gminnymi nie zagospodarowanymi, które nie są 
wydzierżawione z obrębu geodezyjnego Dobrodzień.

07 lutego Burmistrz  wzięła udział w konferencji organizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy nt. 
„Partnerstwo na lokalnym rynku pracy”.

Burmistrz udzieliła odpowiedzi na zgłoszone interpelacje podczas ostatniej  sesji i  komisji  które 
odbyły się w miesiącu lutym br. 

Punkt 4. 

Przewodniczący Rady przedstawił treść Uchwały nr 3/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości kwoty 
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długu Gminy Dobrodzień.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXII/226/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z 
dnia  30 października  2012 roku w sprawie  określenia  wzoru deklaracji  o  wysokości  opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Referent Mateusz  Czerniak wyjaśnił,  że zmiana dotyczy punktu „F” w deklaracji,  gdzie dodano 
zapis „Kwartalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

Radna Jadwiga Kasprzyk przekazała, że z rozmów z mieszkańcami wynika, iż rodziny wielodzietne 
nie są w stanie płacić tak dużej kwoty w całości kwartalnie.
 
Za przyjęciem uchwały głosowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert.

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

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

Podpunkt 2.

Nr XXII/227/2013 w sprawie  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobrodzień

Za przyjęciem uchwały głosowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert.

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

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

Podpunkt 3.

Nr XXII/228/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z 
dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Burmistrz wyjaśniła, że uchwała takiej samej treści była na sesji w  październiku  ubr., ale stawki 
były  większe.  Zdecydowała,  aby pójść  w  przetargu  z  gminami  należącymi  do  Związku  Gmin 
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Górnej Liswarty. Warunkiem jest, że stawka opłaty musi być taka sama dla wszystkich gmin. Nie 
wiadomo czy zaproponowana  stawka wystarczy. Intencją będzie, aby przekonać mieszkańców do 
segregacji śmieci, bo od śmieci wywiezionych na wysypisko będzie zależała opłata.  Planuje się 
zorganizować zbiórkę deklaracji od mieszkańców w sołectwach pod koniec I półrocza. Deklaracje 
dla  mieszkańców  będą  prawdopodobnie  roznoszone  przez  sołtysów,  a  odbierane  nie  tylko  w 
urzędzie  ale  również  w  szkołach  czy  budynkach  OSP,  gdzie  zostaną  zorganizowane  specjalne 
dyżury pracowników urzędu którzy pomogą wypełnić deklarację i wypełnione dostarczą do Urzędu. 
Nie  wiadomo  czy  zaproponowana  stawka  opłaty  wystarczy,  czy  pod  koniec  roku  nie  zajdzie 
konieczność jej podwyższenia.

Radna Jadwiga Kasprzyk zapytała o wysokość opłaty za składowanie 1 tony odpadów?

Dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta odpowiedział, że opłata za składowanie 1 tony wynosi ok. 170,00 
zł brutto – w tym podatek 8%, opłata środowiskowa 112,00 zł, pozostała kwota dla składowiska. 

Radny Gabriel Kukowka zapytał czy zakład prowadzi ewidencję ile śmieci jest wywożonych na 
składowisko i jaki % mieszkańców gminy obsługuje zakład?

Dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta poinformował, że w 2012 roku wywiezionych zostało 1400 ton 
śmieci, a w 2011 roku 1300 ton śmieci. Przez zakład obsługiwanych jest ok. 80-90% mieszkańców 
gminy. 

Radna  Rozalia  Gaś  zwróciła  się  z  zapytaniem  czy  już  wiadomo,  że  na  usługi  związane  z 
wywożeniem odpadów komunalnych musi być przetarg, czy zakład nadal może wywozić śmieci?

Burmistrz wyjaśniła, że ZGKiM nie może wywozić śmieci, zakład musiałby być przekształcony w 
spółkę. Także musiałby dokupić sprzęt, ale nie ma pewności czy wygrałby przetarg.

Za przyjęciem uchwały głosowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert.

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

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

 Podpunkt 4.

Nr XXII/229/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Dobrodzień.

Referent  Mateusz  Czerniak  poinformował,  że  zmiana  polega  na  usunięciu  w  regulaminie  w 
rozdziale 7 §24 pkt. 7,8 i 9. Zapis w § 10 punkt 1 dot. ilości 90 litrów /miesiąc zmienia się na 30 
litrów /miesiąc od mieszkańca.

Radny Tomasz Miazga zapytał czy firma, która będzie wywoziła śmieci będzie kontrolowała czy 
śmieci są segregowane czy zmieszane? A jak będzie z mieszkańcami bloków. Co zaliczane jest do 
śmieci biodegradalnych, czy resztki z posiłków są zaliczane?

Referent  Mateusz  Czerniak  wyjaśnił,  że  w  blokach  będzie  obowiązywać  solidarna 
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odpowiedzialność mieszkańców. Resztki z posiłków są odpadami biodegradalnymi.

Radny Eugeniusz Korzyniewski zwrócił się z pytaniem jak mieszkańcy zostaną poinformowani o 
nowym regulaminie?

Przewodniczący Rady Miejskiej opuścił salę posiedzeń.

Burmistrz wyjaśniła, że najprawdopodobniej regulaminy zostaną przekazane do ZGKiM i jak w 
teren  pójdzie  osoba  spisująca  stan  wodomierza  to  rozda  regulamin  w  każdym  mieszkaniu  w 
Dobrodzieniu, a na wioskach regulaminy będą roznosić sołtysi.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Czapla zapytał jak firma sprawdzi w dużych pojemnikach, czy są 
tam śmieci segregowane czy zmieszane?

Referent Mateusz Czerniak odpowiedział, że będziemy starali się doprowadzić do tego, aby firma 
rzetelnie składała sprawozdania oraz informowała nas o osobach które nie segregują śmieci.

Radna Jadwiga Kasprzyk zastanawia się czy firmie będzie zależało na odpadach posegregowanych.

Referent Mateusz Czerniak powiedział, że firma musi płacić za każdą tonę odpadów wywiezionych 
na składowisko i  nie będzie jej zależało na tym, aby płacić za selektywne śmieci, które można 
ponownie przetworzyć. 

Przewodniczący Rady wrócił na salę posiedzeń. 

Sołtys Rajmund Lichota zapytał o gruz, gdzie go dawać przy większym remoncie?

Referent Mateusz Czerniak wyjaśnił, że przeprowadzając generalny remont to przez gminę będzie 
można zamówić duży pojemnik, który dostarczy firma wyłoniona w przetargu na odbiór odpadów 
komunalnych, za dodatkową opłatą.

Za przyjęciem uchwały głosowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert.

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

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

Podpunkt 5.

Nr  XXII/230/2013  w  sprawie  wyposażenia  Dobrodzieńskiego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w 
nieruchomość w formie użytkowania wieczystego działek nr 2833, 2834 k.m. 1 o pow. łącznej 
0,3518 ha położonych w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 24 wraz z własnością budynku domu 
kultury

Burmistrz  wyjaśniła,  że  jest  to  uchwała  porządkowa.  W  budynku  domu  kultury  jest 
wyremontowana kotłownia z której opalane są bloki, urząd, dom kultury. Sprzedającym ciepło jest 
ZGKiM i kotłownia  musi być przekazana do zakładu w użyczenie. Sprawy trzeba uporządkować.
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Za przyjęciem uchwały głosowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert.

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

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

Podpunkt 6.

Nr XXII/231/2013 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień na 
rok 2014 środków stanowiących fundusz solecki

Burmistrz poinformowała, że do tej pory środki były wydatkowane przez sołectwa  sensownie. 
Sołtysi obecni na sali potwierdzili, iż  fundusz sołecki korzystnie wpływa na mieszkańców wsi.

Za przyjęciem uchwały głosowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert.

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

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

Podpunkt 7.

Nr XXII/232/2013  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Radny Gabriel Kukowka zapytał o sprawę odliczenia podatku VAT od inwestycji?

Burmistrz wyjaśniła, że na rynku pojawiają się różne firmy zajmujące się odzyskiwaniem podatku 
VAT. Firma Deloite w naszym imieniu zwracała się do Ministerstwa o interpretacje w zakresie 
odzyskania VAT z budowy kanalizacji w Warłowie i w Szemrowicach. Przeprowadzona kontrola 
VAT z Urzędu Skarbowego w Oleśnie nie wykazała żadnych uwag ani nieprawidłowości.
Dobrze gdyby udało się odzyskać VAT z budowy kanalizacji na Osiedlu w Dobrodzieniu.

Radny Gabriel Kukowka dodał, że prywatne firmy również mogą korzystać z odliczenia VAT, ale 
też muszą wystąpić o indywidualną interpretację do Ministerstwa.

Za przyjęciem uchwały głosowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert.

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

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

Podpunkt 8.

Nr XXII/233/2013  wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.
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Za przyjęciem uchwały głosowali: Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert.

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

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

Uchwały od Nr XXII/226/2013 do Nr XXII/233/2013 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał 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 jednogłośnie. 

Punkt 7.

Interpelacje i wnioski radnych

1/ Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaproszenie Starosty Oleskiego i zaprosił radnych, 
Burmistrza,  Zastępcy  Burmistrza,  Sekretarza,  Skarbnika  do  wzięcia  udziału  w  XV  Turnieju 
Sportowym Radnych Gmin Powiatu Oleskiego – OLESNO 2013. Turniej odbędzie się w dniu 9 
marca  2013r.  w  Hali  Sportowej  w  Oleśnie.  Poprosił  radnych  o  zastanowienie  się  w  jakiej 
konkurencji widzą swoją osobę, o stworzenie drużyny i udział w turnieju.

2/ Burmistrz przedstawiła prezentacje 
− z realizacji Funduszu sołeckiego w roku 2012
− z dotacji w gminie Dobrodzień w latach 2007-2012.

Prezentacje w wersji papierowej radni i sołtysi otrzymali na posiedzeniu sesji, jak również stanowią 
załączniki do protokołu.

Burmistrz podczas prezentacji omówiła przedstawiane slajdy.  Dodała, że do policzenia dotacji i 
przygotowania  prezentacji  zmobilizowała  nas  radna  Jadwiga  Kasprzyk,  która  ciągle  pytała  ile 
dotacji w gminie pozyskaliśmy.

Radny Edward Grabiński zapytał co po 01.07.2013r. będzie z samochodem -śmieciarką z ZGKiM?

Burmistrz odpowiedziała, że ZGKiM może występować jako podwykonawca. Firma do wożenia 
odpadów wybierana będzie w przetargu. ZGKiM  może wykonywać usługi śmieciarką w zakresie 
wywozu śmieci od przedsiębiorców.
Dodała,  że  gminie  udało  się  zrekultywować składowisko odpadów w Błachowie ze środków z 
dotacji, a teraz wszystkie gminy na terenie których są składowiska, muszą je zrekultywować ale w 
ramach środków własnych.

Przewodniczący Rady przekazał gratulacje dla osób, które przyczyniły się do pozyskania środków. 
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Z rachunku wychodzi, że pozyskano ok. 3 mln zł rocznie, jest to duża kwota w budżecie.

Burmistrz przypomniała, że pierwsze środki pozyskane zostały gdy wnioski wypełniał p. Dykta- 
obecnie dyrektor ZGKiM, teraz wypełnia je p. Alicja Włodarz-Kempa i p. Mateusz Czerniak, a 
rozliczają Skarbnik i księgowość.

Radna Jadwiga Kasprzyk zapytała o wycinane miejsca w nowym asfalcie w Szemrowicach.

Burmistrz  wyjaśniła,  że  w asfalcie  zrobiły się  trzy dziury,  które  po zimie zostaną  zaklejone  w 
ramach gwarancji.

3/  Radny  Edward  Grabiński  poprosił  o  przedstawienie  informacji  dot.  ilości  budynków 
(powierzchni  dachów)  pokrytych  materiałami  zawierającymi  azbest  oraz  jakie  ilości  i  z  jakich 
budynków te pokrycia zostały usunięte.

Burmistrz  przekazała,  że  takie  informacje  gmina  posiada  i  na  następnej  sesji  zostaną  one 
przedstawione.

4/ Radny Potyka Norbert podziękował za udostępnienie kręgielni w Myślinie dzieciom z Pluder 
podczas zimowych ferii szkolnych. Dzieci mogły atrakcyjnie spędzić czas wolny.

5/ Przewodniczący Rady chciał zdementować plotki o drodze 901 w Bzinicy Starej, że droga będzie 
ponownie remontowana bo jest za wąska. Nie będzie kolejnego remontu drogi w Bzinicy.
Burmistrz dodała, że droga jest wybudowana zgodnie z projektem. Podobne plotki zasiali również 
pracownicy firmy budującej kanalizację na Osiedlu Wieczorka. Pracownicy firm na odchodne tak 
żartują z mieszkańcami i obserwują ich reakcje.

6/ Przewodniczący Rady  zwrócił się o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o sprawdzenie 
poprawności działania prędkościomierzy na drodze 901 w miejscowości Bzinica Stara.

7/ Burmistrz przedstawiła treść pisma oraz § 2 i 4 Uchwały  Zarządu Województwa Opolskiego w 
sprawie przyjęcia ogólnych zasad realizacji zadań na drogach wojewódzkich, dla których zarządcą 
jest  Zarząd  Województwa  Opolskiego,  współfinansowanych  przez  jednostki  samorządu 
terytorialnego.
Burmistrz dodała, że zadania priorytetowe nie będą realizowane przy współudziale samorządów. 
Np.  na  budowę  ścieżek  rowerowych  na  wniosek  gminy,  trzeba  będzie  zabezpieczyć  50% 
dofinansowania  a  o  kolejności  realizacji  zadań  będzie  decydowało  natężenie  ruchu  oraz  stan 
techniczny drogi, na której będzie realizowane zadanie.
Następnie Burmistrz przedstawiła stanowisko Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej dotyczące budowy obwodnicy Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46. 

Radny  Grabiński  Edward  stwierdził,  że  ścieżki  rowerowe  służą  naszym  mieszkańcom,  jest  to 
logiczne.

Radna Jadwiga Kasprzyk powiedziała, iż nie zgadza się z danymi w piśmie Ministerstwa o średniej 
liczbie pojazdów przejeżdżających przez Dobrodzień, Myślinę w kierunku Ozimka, gdyż ruch na 
drodze krajowej jest duży większy.

Radny  Grabiński  Edward  dodał,  że  podczas  jednego  dnia  liczył  przejeżdżające  pojazdy  i 
wychodziło na godzinę ok. 20.000 pojazdów.
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8/  Sołtys  Wildau  Ewa  poinformowała  o  firmie  FOTOWOLTAIKA,   której  przedstawiciele 
rozmawiali w Rzędowicach z rolnikami. Byli zainteresowani pozyskaniem terenu w Bzionkowie, a 
później terenu za ul. Kwiatową. Firma zajmuje się realizacją elektrowni.

Burmistrz dodała, że jakiś Pan chce się umówić na spotkanie w tym temacie.

9/ Radna Rozalia Gaś zwróciła się o przegląd ulic na Osiedlu w Dobrodzieniu, z uwagi na powstałe  
pęknięcia na ulicach.

10/ Sołtys Rajmund Lichota przekazał, że jest zainteresowanie terenem byłej nasycalni  w Pludrach. 
Może  w  przyszłości  zamiast  sortowni  śmieci  powstanie  zakład  gdzie  będą  składane  rozjazdy 
kolejowe.  

Burmistrz  poinformowała  że  nowy  prezes  nasycalni  podkładów  był  na  rozmowie  u  Zastępcy 
Burmistrza, na chwile obecną nie zna treści rozmów.

Punkt. 8.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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