
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr XXIII/2013

z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 15 marca 2013r. 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400, a zakończono o godzinie 1630.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z lista obecności było: 13.
Nieobecni radni: Miosga Irena, Norbert Potyka.

Obecni spoza Rady byli:
− Marek Witek Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
− Waldemar Krafczyk Sekretarz Gminy
− Aniela Kniejska Skarbnik Gminy
− Dariusz Dykta Dyrektor ZGKiM
− Klaudia Tkaczyk Dyrektor MGOPS
− Liliana Adamska inspektor ds. rolnictwa
− Helena Kościelny inspektor
− sołtysi według listy obecności

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 dla gminy Dobrodzień,
-  ustalenia  na  rok  2013  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli, 
maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  pobieranych  za  kształcenie  przez  szkoły  wyższe  i 
zakłady  kształcenia  nauczycieli,  specjalności  i  form  kształcenia  nauczycieli,  na  które 
dofinansowanie jest przyznawane,
- przyjęcia Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
- przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu,
- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Dobrodzień w 2013 roku,
- uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień,
- wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
- wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

6. Przyjęcia protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia XXIII Sesji  Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski słowami „Otwieram XXIII Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych co stanowi quorum 
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przy którym może obradować i podejmować uchwały rada miejska.

Punkt 2.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  porządek  obrad,  który  radni  otrzymali  wraz  z 
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

Zastępca  Burmistrza  zwrócił  się  o  wycofanie  z  porządku  obrad  punktu  3  -  sprawozdania  z 
działalności burmistrza w okresie między sesjami z uwagi na nieobecność Pani Burmistrz na sesji 
spowodowaną przyczynami rodzinnymi  (pogrzeb matki).  

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował wycofanie punktu 3 z porządku obrad.

Następnie projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.

Radni  w  głosowaniu  jawnym projekt  porządku  obrad  po  zmianach  przyjęli  jednogłośnie  –  12 
obecnych radnych.

Na sesję doszedł radny Tomasz Miazga.

Punkt 4.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wszyscy radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej 
sesji  przedmiotowe  sprawozdanie,  w  związku  z  tym  proponuje  przejść  do  zadawania  pytań 
Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jeżeli są niejasności.
Przewodniczący Rady  zapytał jakie kwalifikacje powinien posiadać asystent rodziny?

Dyrektor MGOPS Klaudia Tkaczyk odpowiedziała, że od nowego roku jest obowiązek zatrudnienia 
asystenta  rodziny.  Głównym celem powołania  asystenta  rodziny  jest  podniesienie  umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia 
codziennego  rodziców  lub  opiekunów dzieci.  Do  wielu  zadań   asystenta  rodziny należy  m.in. 
nawiązanie  relacji  z  rodziną,  dostosowanie  metod działania  do problemów z jakimi  boryka się 
rodzina. Asystent musi się skupić na najpilniejszych sprawach rodziny m.in. uregulowanie ważnych 
spraw urzędowych,  związanych  z  sytuacją  mieszkaniową  i  rodzinną,  dostęp  do  świadczeń  lub 
uzyskanie  zatrudnienia  itp.  Najważniejsze  jest  sporządzenie  planu  pracy  z  rodzina  oraz 
bezpieczeństwo  dzieci.  Asystent  rodziny,  aby  skutecznie  i  efektywnie  wywiązywać  się  z 
nałożonych obowiązków, może równocześnie pracować z nie więcej niż z 20 rodzinami. Liczba 
rodzin  powinna  być  ustalona  na  podstawie  złożoności  zadań  związanych  z  problemami  rodzin 
którymi się asystent zajmuje.
Art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje m.in. jakie wykształcenie 
powinien mieć asystent rodziny. Ponadto osoba ta nie może być pozbawiona, ani mieć ograniczoną 
władzę rodzicielską. Żeby asystent mógł dojechać do rodzin na pewno potrzebne będą środki na 
paliwo. 

Radna Rozalia Gaś zapytała, czy praca asystenta rodziny będzie na cały etat?

Dyrektor MGOPS Klaudia Tkaczyk powiedziała, że art.  14, art.  17 ustawy określają  miejsce i 
sposób zatrudnienia asystenta. Jednakże ta osoba powinna mieć zapewnione jakieś miejsce pracy. 
Na chwilę obecną w pomieszczeniach ośrodka nie ma warunków lokalowych do postawienia biurka 
dla kolejnej osoby.
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Radny Eugeniusz Korzyniewski zwrócił się o wyjaśnienie zapisu w programie wspierania rodziny 
na  2013-2015,  gdzie  zapisano  że  MGOPS w 2012r.  objął  wsparciem 213  rodzin,  co  to  są  za 
rodziny?

Dyrektor MGOPS Klaudia Tkaczyk wyjaśniła, że co najmniej 50% z tych rodzin występuje więcej 
niż dwa razy o pomoc. O niektóry rodzaj pomocy np. na zakup żywności rodziny wnioskują co 
miesiąc.  Najczęstsza przyczyna korzystania z pomocy oprócz niskiego dochodu jest  bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała choroba i wielodzietność.

Radna Jadwiga Kasprzyk zapytała czy za każdym razem pracownicy opieki muszą przeprowadzać 
wywiad środowiskowy?

Dyrektor MGOPS Klaudia Tkaczyk odpowiedziała, że tak. Wywiad musi być przeprowadzony i jest 
to  przestrzegane.  Osoby ubiegające  się  o  pomoc donoszą  brakujące  dokumenty,  ale  pracownik 
opieki  jedzie  w  teren  i  robi  wywiad  w  miejscu  zamieszkania.  Małe  dzieci  w  rodzinach 
występujących o pomoc pracownik widzi w domu, ale starsze dzieci są w przedszkolu lub w szkole 
i  wtedy  w  razie  potrzeby  pracownik  socjalny  kontaktuje  się  z  dyrektorem  placówki  lub 
wychowawcą. We wszystkich gminnych szkołach i przedszkolach wydawane są posiłki w związku 
z realizacją programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. MGOPS stara się o 
środki  na  ten  cel,  a  także  dzięki  staraniom  naszego  ośrodka  kuchnie  i  stołówki  placówek 
oświatowych są bardzo dobrze wyposażone. W maju br. w tym zakresie będzie przeprowadzona 
kontrola.

Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał czy w gminie są dzieci niedożywione, jeżeli tak to z jakich 
przyczyn? Czy bezrobotni otrzymują pieniądze albo wsparcie jest w innej postaci?

Dyrektor  MGOPS  Klaudia  Tkaczyk  wyjaśniła,  że  na  takie  same  pytania  odpowiadała  do 
Ministerstwa, gdzie głód rozumiano jako brak odpowiedniej ilości żywności, a niedożywienie jako 
brak odpowiedniej jakości posiłków lub nieregularne spożywanie posiłków. Uważają, że nie ma 
głodu,  jeżeli  dziecko  jest  głodne  to  personel  placówek  oświatowych  natychmiast  reaguje.  Jej 
zdaniem te osoby które potrzebują pomocy, dzieci w formie posiłków -  jedzą obiady w szkole. 
Pracownicy socjalni chodząc do rodzin objętych pomocą w trakcie wywiadów widzą, że ci ludzie 
gotują posiłki. W programie jest korzystne kryterium i sporo osób mieści się w przedziale 150% 
kryterium dochodowego. Najczęściej pomoc otrzymują bezrobotni w formie zasiłków okresowych. 
Przedstawiła sposób zakupu węgla, że pieniądze nie trafiają do tej osoby, tylko ma dostarczony 
węgiel.  Pismo  z  Ministerstwa  do  ośrodków  pomocy  społecznej  przekazane  przez  Urzędy 
Wojewódzkie  informuje  z  kolei  o  zastrzeżeniach  dot.  wykorzystania  pomocy  w  formie 
niefinansowej np. bonów.

Radny Eugeniusz Korzyniewski stwierdził, że w jednej z gmin bezrobotnym proponuje się pracę na 
terenie gminy?

Dyrektor MGOPS Klaudia Tkaczyk powiedziała, że nasz ośrodek od wielu lat również proponuje 
pracę- są to prace społecznie użyteczne, a liczba godzin pracy na miesiąc wynosi 40. Od kwietnia 
będzie kontrakt na 8 osób. Bardzo często tych osób nikt nie chce do pracy,  bo nie ma ich kto 
pilnować. 

Radny Gabriel Kukowka zapytał czy jest przymus dożywiania dzieci, a te rodziny nie korzystają z 
pomocy opieki? Czy ktoś interesuje się tymi dziećmi?

Dyrektor  MGOPS  Klaudia  Tkaczyk  wyjaśniła,  że  z  początkiem  nowego  roku  szkolnego  na 
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zebraniach  w szkołach  rodzicom jest  przekazywana  informacja  dot.  możliwości  korzystania  ze 
stołówek szkolnych. Grono pracowników szkolnych wie, które dzieci potrzebują pomocy, są głodne 
bo bardzo często zaglądają na stołówkę. Jeżeli jest taka potrzeba to organizuje się taką pomoc. 
Najtrudniejsza wydaje się młodzież gimnazjalna, bo nie zawsze chce korzystać ze stołówki, chociaż 
by mogła.

Zastępca Burmistrza dodał, że to nie jest problem, żeby dotknął ludzi w naszej gminie.

Radny Gabriel Kukowka uważa, że w skali kraju to jest problem, ale u nas nie.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przewodniczący rady przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXIII/234/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2013-
2015 dla gminy Dobrodzień,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Podpunkt 2.

Nr  XXIII/235/2013  w sprawie  ustalenia  na  rok  2013 planu dofinansowania  form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli,  maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat  pobieranych za kształcenie 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, 
na które dofinansowanie jest przyznawane,

Przewodniczący Rady przedstawił treść pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału 
w Dobrodzieniu w którym zawiadamia, iż nie wnosi uwag wobec powyższego projektu uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

Wstrzymał się od głosu: -------------------------
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Podpunkt 3.

Nr XXIII/236/2013 w sprawie przyjęcia Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Radna Jadwiga Kasprzyk zapytała czy Koło Wędkarskie HABAS też ma swój statut?

Sekretarz  Waldemar  Krafczyk  wyjaśnił,  że  sekcje  które  działają  w  Domu  Kultury  mają  swoje 
regulaminy. 

Zastępca  Burmistrza  dodał,  że  stowarzyszenia  mogą  tworzyć  terenowe jednostki  organizacyjne 
zwane kołami.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli koło dostało stawy HABAS w użyczenie, to gmina ich 
nie rozlicza.

Radna  Jadwiga  Kasprzyk  wnioskuje  o  wyjaśnienie  na  jakich  zasadach  funkcjonuje  Koło 
Wędkarskie HABAS i o prawne uregulowanie.

Przewodniczący Rady przypomniał § 5 pkt 6 Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, 
który  mówi,  że:  do  podstawowych  zadań  DOKiS-u  należy  –  administrowanie  terenami, 
urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi na terenie miasta a zwłaszcza kompleksem sportowym 
przy ulicy Piastowskiej 11, Kryta Pływalnią „Delfin” przy ulicy Solnej 5 oraz stawami przy ulicy 
Habas”. Proponuje wystąpić z pismem do dyrektora DOKiS o wyjaśnienie.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Podpunkt 4.

Nr  XXIII/237/2013  w  sprawie  przyjęcia  Statutu  Miejsko-Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w 
Dobrodzieniu

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Podpunkt 5.
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Nr  XXIII/238/2013  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2013 roku.

Radny Bartosz Cholewa zapytał co słychać w sprawie odebranych koni?

Inspektor Liliana Adamska powiedziała, że od decyzji odwołał się opiekun zwierząt i sprawa jest w 
SKO w Opolu.  

Radna  Rozalia  Gaś  zapytała  czy  zgłosiła  się  jakaś  osoba,  która  chciałaby  być  opiekunem 
społecznym?

Inspektor Liliana Adamska wyjaśniła, że  od momentu obowiązywania programu a więc od maja 
2012 r. nikt nie zgłosił się aby pełnić społecznie tę funkcję. Dotychczas zwierzęta po wyłapaniu 
przebywają w hotelu przygabinetowym i oczekują na adopcję.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby po wejściu na stronę urzędu miejskiego na starcie była 
możliwość umieszczenia ogłoszenia, że dana osoba chce oddać albo przygarnąć czworonoga. To 
przynosi skutek.

Zastępca  Burmistrza  dodał,  że  na  stronie  internetowej  Dobrodzienia  w  aktualnościach 
zamieszczone było  ogłoszenie,  że znaleziono owczarka  niemieckiego i  do tej  pory nikt  się  nie 
zgłosił.

Przewodniczący Rady przypomniał zapis § 8 ust. 2 lit. a) „gmina może prowadzić poszukiwania 
nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez – prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt 
z  terenu gminy,  poprzez  stworzenie  elektronicznej  bazy danych na  stronie  internetowej  urzędu 
miejskiego oraz umieszczanie zdjęć i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na tej stronie oraz 
na  tablicach  ogłoszeń  w  poszczególnych  sołectwach  oraz  prowadzenie  kącika  adopcyjnego  na 
łamach lokalnej prasy”. Gmina ponosi koszty za przebywanie zwierząt w hotelu przygabinetowym.

Radny Gabriel Kukowka uważa, że na stronie firmy która pełni rolę schroniska w gminie można 
wyegzekwować taką bazę o adopcji bądź oddaniu zwierzątka. Czy używać nazw firmy w programie 
opieki nad zwierzętami?

Inspektor Liliana Adamska wyjaśniła, że firma wybierana jest na zasadzie  zapytania o cenę. W tym 
roku wysłano zapytania do trzech firm. Po przeanalizowaniu ofert firma WETKAM przedstawiła 
zdecydowanie najtańszą ofertę.

Przewodniczący Rady uważa, że pomysł z umieszczeniem tej bazy na stronie firmy, która pełni 
funkcję schroniska jest bardzo dobry i odwołuje swoje wcześniejsze przemyślenia.

Radny Eugeniusz Korzyniewski poinformował, że w Pludrach jest ok. 30 bezdomnych kotów, jak te 
zwierzęta się rozmnożą to będzie ich sporo więcej, a jak mieszkańcy zgłoszą ten fakt na gminę to co 
wtedy?

Zastępca Burmistrza stwierdził, że baza danych może to i dobry pomysł. Ta firma wybrana została 
na  ten  rok,  a  w  przyszłym roku  nie  wiadomo  jaka.  Propozycja  do  firmy WETKAM  zostanie 
wystosowana.

Radny Bartosz Cholewa zapytał gdzie po godz. 1530 można zgłaszać błąkające się psy?
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Zastępca Burmistrza powiedział, że ten fakt można zgłaszać najlepiej na  Komisariacie  Policji, a 
policja ma kontakt z pracownikami urzędu z p. Liliana Adamska i z Zastępcą Burmistrza.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Podpunkt 6.

Nr XXIII/239/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Dobrodzień,

Zastępca Burmistrza poinformował, iż zmiany w regulaminie trzeba nanieść z uwagi na fakt, że 
gmina bierze udział we wspólnym przetargu i wszystkie gminy muszą mieć jednakowe zapisy w 
regulaminie. Zapisy dot. niżej wymienionych paragrafów

− właściciel wyposaża posesję w pojemniki do odbioru odpadów zmieszanych - § 8
− może  wyposażyć  w  pojemnik  na  odpady  biodegradowalne  lub  składować  na 

kompostowniku - § 8
− zapisano w zabudowie wielorodzinnej  pojemniki  o pojem 6m3 aby móc wykorzystać te 

które -§ 9 posiadamy
− dopisano  iż  odpady  z  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  będą  odbierane  według 

zapotrzebowania co najmniej jeden raz w miesiącu -.§ 15 ust 4
− połączenie 3 frakcji (plastik, metal, wielomateriałowe) worek w kolorze żółtym - § 8
− wykreślono zbiórkę opon sprzed posesji- odbierane tylko w PSZOK - § 17.

Zastępca Burmistrza zachęcał do robienia kompostowników osoby, które mają takie możliwości. 
Jednocześnie  przekazał,  że  odpady biodegradowalne   będą  odbierane  dwa  razy  w  miesiącu  w 
mieście i jeden raz w miesiącu na wsiach.

Radna Jadwiga  Kasprzyk zapytała  gdzie  będzie  znajdował  się  PSZOK, myśli  że  nie  będzie  to 
miejsce poza terenem gminy?

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że PSZOK będzie znajdował się na terenie gminy. Są przymiarki w 
którym miejscu powstanie. Miejsce trzeba starannie wybrać, bo taki punkt może się rozrosnąć do 
dużego punktu. 

Radny Gabriel Kukowka zapytał czy gmina ma pomysł co ze śmieciami z cmentarzy? Uważa, że 
jako osoba odwiedzająca cmentarz powinien mieć sposobność złożyć śmieci z cmentarza w miejscu 
czyli  na cmentarzu.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że grupa gmin skłania się do tego, aby coś z nimi zrobić. Rozumie,  
że na cmentarzach w pewnych okresach tych śmieci przybywa. 

Radny Gabriel Kukowka uważa, że śmieci z cmentarzy powinny być zostawiane na cmentarzu i 
zabierane  na  wysypisko  z  cmentarzy.  Jest  potrzeba  nawiązania  współpracy  z  administratorem 
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cmentarza-proboszczem, aby ten poprosił  ludzi  o  segregację  śmieci  na cmentarzu.  Gmina musi 
szukać dobrego rozwiązania.

Zastępca Burmistrza dodał, że regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jasno 
określa, że kościoły powinny zawierać umowy. Jeżeli Kościół wyjdzie z inicjatywą, że śmieci będą 
selekcjonowane to odwiedzający cmentarze będą  zmuszeni się dostosować. Mieszkańcy muszą być 
uświadomieni,  że  śmieci  powinno  być  jak  najmniej.  Wszystko  zależy  od  współpracy księży  z 
gminą.

Radny Erwin Gasch stwierdził,  że segregowanie śmieci na cmentarzu polegałoby na wypinaniu 
sztucznych  kwiatów z  wieńca,  ale  kto  to  będzie  robił.  Uważa,  że  jakby każdy przekazał  parę 
złotych, to proboszcz danej parafii miałby z czego zapłacić wywóz śmieci z cmentarza. 

Radny Paweł Czapla dodał, że prościej byłoby zaliczyć śmieci z cmentarza do śmieci zmieszanych, 
bo cmentarz dotyczy wszystkich ludzi, z tej czy z innej parafii. Skłaniał by się do tego, aby wliczyć  
je do śmieci komunalnych.

Zastępca Burmistrza uważa, że te koszty nie będą duże, ale jest kwestia prawna.

Radny Bartosz Cholewa zapytał ile parafii jest zwalnianych z podatku?

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, ze umorzenie podatku od nieruchomości dot. tylko parafii w rynku, z 
uwagi na poniesione wydatki przez parafię na utrzymanie kortu tenisowego, boiska do piłki nożnej i 
plażowej, które są wykorzystywane na cele sportowo rekreacyjne od wiosny do jesieni. 

Radny Bartosz Cholewa dodał,  że jest  przeciwny, aby na preferencyjnych warunkach traktować 
cmentarze.

Radny Edward Grabiński uważa, że proboszcz parafii powinien płacić za swoje śmieci, a śmieci z 
cmentarza powinny być śmieciami komunalnymi,  tak jak te śmieci w koszach na mieście takie 
ogólne. Większość osób odwiedzających cmentarze nie będzie nosiła tych śmieci do domu.

Radny Eugeniusz Korzyniewski powiedział, że tym powinien się zająć gospodarz cmentarza.

Dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta dodał, że w budynkach wielorodzinnych zarządzający budynkiem 
ściąga opłatę, podobnie może być z cmentarzami.

Radny  Gabriel  Kukowka  powiedział,  żeby  we  własnym  zakresie  odwiedzający  cmentarze 
spróbowali segregować śmieci np. rozpinać kwiaty z wieńca – taki pomysł miała Rada Parafialna w 
Szemrowicach.

Radny  Edward  Grabiński  zgłosił  wniosek  o  wywieszenie  na  tablicach  informacyjnych  Urzędu 
Miejskiego  posadowionych  na  terenie  sołectw  wyciągu  z  regulaminu  utrzymania  czystości  i 
porządku na terenie gminy Dobrodzień tj. § 20 i pkt 1 i 2 z § 21 dot. zwierząt. Taka prewencja może 
przyniesie skutek.

Radna  Jadwiga  Kasprzyk  uważa,  iż  musiałoby  być  wprowadzone  zarządzenie,  że  każdy  pies 
powinien mieć chip, bądź numerek tak jak to było kiedyś.

Sekretarz Waldemar Krafczyk przekazał, iż został poinformowany, że pewien mieszkaniec gminy 
zadzwonił na Komisariat Policji, bo na ulicy biegały psy i po interwencji właściciel psów  otrzymał 
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mandat.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Podpunkt 7.

Nr XXIII/240/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,

Przewodniczący Rady zapytał  o  dotację  dla  DOKiS  w kwocie  80.000 zł,  czy  to  są  środki  na 
funkcjonowanie basenu?

Skarbnik  Aniela  Kniejska  wyjaśniła,  że  dofinansowanie  związane  jest  z  nie  doszacowaniem 
wydatków stałych na krytej  pływalni  i  związanej  z  sekcją  pływacką „Vega” oraz w związku z 
koniecznością wykonywania nieprzewidzianych remontów.

Zastępca Burmistrza dodał, że dosyć mocno została „obcięta” dotacja dla Domu Kultury, związana 
z chęcią wyegzekwowania głębszej analizy wydatków przez dyrektora. Wydatki w Domu Kultury 
na początku roku zawsze są duże. Urząd będzie śledzić dokonywane wydatki, jednocześnie uważa, 
że zawnioskowane środki są konieczne dla dalszego funkcjonowania Domu Kultury.

Przewodniczący  Rady  wyszedł  z  sali  posiedzeń,  przekazując  przewodniczenie 
wiceprzewodniczącemu Pawłowi Czapli.

Radny Eugeniusz Korzyniewski przypomniał,  że na jednej z poprzednich sesji dyrektor DOKiS 
zobowiązany został do przedstawienia wydatków i informowania Burmistrza o tankowania oleju na 
pływalni.

Zastępca Burmistrza powiedział, że urząd został zawiadomiony przez dyrektora DOKiS o terminie 
tankowania  i  był  przy  napełnianiu  zbiornika.  Jego  zdaniem  dawniej  istniała  możliwość  aby 
dochodziło   do  nieprawidłowości  Kierowca  wiedząc,  że  było  trochę  oleju  mógł  wlać  mniej  a 
zapisać więcej. Pojemność zbiorników jest znana, więc nie powinno być problemu z ustaleniem 
ilości faktycznie zatankowanego oleju.

Przewodniczący Rady wrócił na salę posiedzeń.

Radna Katarzyna Max zapytała czy jest szansa na to, że ul. Szkolna w Ligocie Dobrodzieńskiej 
będzie zrobiona?

Zastępca Burmistrza potwierdził, że tak.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Podpunkt 8.

Nr XXIII/241/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Uchwały od Nr XXIII/234/2013 do Nr XXIII/241/2013 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 został  przyjęty 12 głosami”za”,  przy 1 głosie „wstrzymującym 
się”.

Punkt 7.

Interpelacje i wnioski radnych.

1) Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się o wystąpienie do dyrektora DOKiS o udzielenie 
informacji  nt  sekcji  SKATA i  BRYDŻA z  wyszczególnieniem liczby  meczy  ligowych-
wyjazdów, dofinansowania oraz liczby osób czynnie grających. Informacji należy udzielić 
za rok 2012 i 2013. Uważa, że należy dofinansować sekcje dzieci, a dorośli powinni sami 
powinni  płacić za hobby.

2) Sekretarz Waldemar Krafczyk przedstawił  treść pisma Wojewody Opolskiego w sprawie 
wdrażania  naziemnej  telewizji  cyfrowej  na  terenie  województwa opolskiego.  Wojewoda 
zwrócił się o włączenie urzędu w działania informacyjne i zorganizowanie pomocy dla grup 
mieszkańców, w szczególności dla osób po 70 roku życia. 

3) Sołtys Rajmund Lichota zapytał co słychać z linią sortowniczą w Pludrach?

Zastępca  Burmistrza  wyjaśnił,  że  prezes  Nasycalni  w  Pludrach  ma  śmiałe  plany.  Zamierza 
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uruchomić montownię rozjazdów kolejowych.

4) Sołtys Piotr Mrugała zapytał o sprawę odtworzenia rowów przy ul. Bocznej w Klekotnej.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jest projekt decyzji podziału działek. W m-cu wrześniu wspólnie 
ze Starostwem urząd zamierza złożyć wniosek do schetynówek.

5) Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił obecnych na I Zlot Morsów Opolszczyzny, który 
odbędzie się w dniu 16 marca br. na zalewie w Dobrodzieniu.

6) Radny Gabriel Kukowka zwrócił się o rozeznanie sprawy dot. możliwości utworzenia strefy 
zamieszkania w obrębie rynku w Dobrodzieniu. Czy jest możliwość zlikwidowania pasów w 
rynku, aby każdy mógł przechodzić przez ulicę w dowolnym miejscu?

Zastępca  Burmistrza  stwierdził,  że  takie  rozwiązanie  by  się  trochę  kłóciło  z  transportem 
publicznym, ale rozezna sprawę.

7) Radna Rozalia Gaś poinformowała, że w jedną z niedziel odbyła się projekcja filmu w kinie 
w Dobrodzieniu dla 2 osób. Zastanawia się co jest powodem braku widzów w kinie. Czy 
brak informacji o wyświetlanych filmach, plakatów czy promocji danego filmu?

Sekretarz  Waldemar  Krafczyk  poinformował,  że  odbyło  się  spotkanie  z  dyrektorem  DOKiS. 
Jednym z tematów była  kondycja kina.  Dyrektor  wtedy powiedział,  że  Dom Kultury może się 
szczycić z posiadania kina i optował za jego zachowaniem.

Radny Gabriel Kukowka dodał, że chętnie chodziłby z rodziną do kina pod warunkiem, że będzie 
lepsza  projekcja filmów.

8) Zastępca Burmistrza poinformował,  że w dniu 27 marca br.  w tut. Urzędzie będą pełnić 
dyżur pracownicy Urzędu Skarbowego w Oleśnie. Pracownicy US pomogą wysłać drogą 
elektroniczną mieszkańcom gminy rozliczenie podatkowe za 2012r.  W powiecie oleskim 
nasza gmina jest na końcu pod względem wysyłania pitów drogą elektroniczną, a przecież 
od cyfryzacji się nie ucieknie.

Punkt 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia 
obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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