
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół Nr XXIV/2013

z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013r. 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400, a zakończono o godzinie 1730.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

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

Obecni spoza Rady byli:
− Róża Koźlik Burmistrz Dobrodzienia
− Marek Witek Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
− Waldemar Krafczyk Sekretarz Gminy
− Aniela Kniejska Skarbnik Gminy
− Dariusz Dykta Dyrektor ZGKiM
− Klaudia Tkaczyk Dyrektor MGOPS
− Helena Kościelny inspektor
− Stanisław Górski Dyrektor DOKiS
− 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. Prezentacja działań i wykorzystania środków pozyskiwanych za pośrednictwem LGD przez 

beneficjentów z terenu gminy Dobrodzień .
5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Dobrodzień.
6. Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  ośrodka  za  2012  rok  wraz  z  potrzebami  w 

zakresie pomocy społecznej .
7. Sprawozdanie  z  realizacji  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Dobrodzień  z 

organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego za rok 2012.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. uchwalenia  „Lokalnego  Programu  Pomocy  Społecznej  obejmującego  problematykę 

dożywiania oraz zdrowego żywienia w Gminie Dobrodzień na lata 2013-2015”, 
2. zmiany uchwały Nr XXIV/181/2004 z dnia 10.12.2004 w sprawie uchwalenia Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Dobrodzień na lata 2005-2015, 
3. wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 

stanowiących lokale mieszkalne,
4. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok, 
5. wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej. 

9. Informacja dot. działalności Koła Wędkarskiego HABAS oraz sekcji skata i brydża.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

1



Punkt 1.

Otwarcia XXIV Sesji  Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski słowami „Otwieram XXIV 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  Damian  Karpinski  przedstawił  porządek  obrad,  który  radni 
otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.
Zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt - Informacja dot. działalności 
Koła Wędkarskiego HABAS oraz sekcji skata i brydża, którą przedstawi dyrektor DOKiS Stanisław 
Górski.

Następnie projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.

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

Punkt 3.

Zastępca Burmistrza Marek Witek poinformował o działalności między sesjami od 15 marca do 
dnia dzisiejszego

W dniu  16  marca  Zastępca  Burmistrza  wziął  udział  w  Wojewódzkiej  Paradzie  Morsów,  która 
odbyła się w Dobrodzieniu.

 19 marca odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim ws. projektu „Od Przedszkola do 
Dobrodzienia”.  W spotkaniu  udział  wzięli  również  dyrektorzy placówek oświatowych  z  terenu 
gminy Dobrodzień.

W  dniu  03  kwietnia  odbyło  się  spotkanie  w  Przychodni  Terapii  Uzależnień  od  Alkoholu  i 
Współuzależnienia w Olesnie.

12 kwietnia Zastępca Burmistrza uczestniczył w konferencji z udziałem Ministra Sportu Joanny 
Mucha nt. sportu powszechnego, która miała miejsce w Opolu.

15  kwietnia  również  w  Opolu  odbyła  się  konferencja  „Poprawa  jakości  wód  w  zlewni  Małej 
Panwi”.

w dniu 16 kwietnia Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu w siedzibie PKP PLK S.A. W 
Opolu w sprawie przebudowy linii kolejowej nr 61 Częstochowa – Fosowskie.

17  kwietnia  wziął  udział  w  konferencji  Opolskiego  Zjazdu  Latarników Polski  Cyfrowej,  która 
odbyła  się  w  Opolu,  również  w  tym  samym  dniu  w  Oleśnie  odbyło  się  spotkanie  wójtów  i 
burmistrzów  Powiatu  Oleskiego.  Główne  tematy  spotkania:  pozimowy  stan  dróg  na  terenie 
powiatu, ustawa śmieciowa, obowiązki zarządców dróg wobec przystanków autobusowych,.
19 kwietnia w Koszęcinie odbyło się spotkanie ws. odwołania firm : ASA i Remondis do przetargu 
grupowego na zakup usług odprowadzania i zagospodarowania śmieci,
Również  19  kwietnia  w  Dobrodzieńskiej  Dobrotece  odbyła  się  konferencja  nt.  Depopulacji  i 
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utworzenia Specjalnej Strefy demograficznej. Konferencja z udziałem władz województwa i Pani 
Minister Rozwoju Regionalnego. Na konferencji podpisano list intencyjny na rzecz partnerskiego 
współdziałania  w  ramach  obywatelskich  koalicji  na  rzecz  programu  Specjalnej  Strefy 
demograficznej  pomiędzy  Piotrem  Klerem  i  Marszałkiem  Województwa  Opolskiego  Józefem 
Sebestą.

W dniu  22  kwietnia  Zastępca  Burmistrza  wziął  udział  w  posiedzeniu  Komisji  Oświaty,  a  23 
kwietnia w Komisji Gospodarczej.

W dniu 24 kwietnia uczestniczył w wyjeździe do Warszawy , gdzie wziął udział w rozprawie KIO 
w sprawie odwołania firm ASA i Remondis.

26  kwietnia  w Opolu  odbyła  się  konferencja  „Problemy w zakresie  organizacji  i  finansowania 
oświetlenia dróg i miejsc publicznych”.
Również  26  kwietnia  w  Oleśnie  odbyło  się  spotkanie  w  siedzibie  PSP nt.  organizacji  imprez 
masowych i zajęcia pasa drogowego w sposób szczególny.
 
Burmistrz Róża Koźlik udzieliła odpowiedzi na interpelacje wniesione przez radnych na komisjach 
w miesiącu marcu i kwietniu oraz na  poprzedniej sesji.

Punkt 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski poinformował, że prezes Stowarzyszenia LGD 
„Kraina  dinozaurów”  Anna  Golec  przedstawi  prezentację  działań  i  wykorzystania  środków 
pozyskiwanych  za  pośrednictwem  LGD  przez  beneficjentów  z  terenu  gminy  Dobrodzień. 
Przypomniał,  że  Zarząd  Stowarzyszenia  LGD  „Kraina  Dinozaurów”  zwrócił  się  o  możliwość 
zaprezentowania swoich działań podczas sesji.

Prezes Stowarzyszenia LGD Anna Golec powiedziała, że priorytetem LGD jest wykorzystywanie 
posiadanych  walorów  turystyczno-rekreacyjnych  obszarów  aktywizacji,  lokalnej  społeczności 
wiejskiej i pobudzania inicjatyw społeczno-gospodarczych. LGD Kraina Dinozaurów ze środków 
programu  LEADER  dofinansowuje  projekty  z  zakresu  organizacji  szkoleń,  rozwoju  turystyki, 
aktywizacji mieszkańców, organizacji imprez lokalnych, renowacji charakterystycznych dla regionu 
obiektów, wsparcia przedsiębiorczości, różnicowania w kierunku działalności nierolniczej. Siedzibą 
stowarzyszenia jest Krasiejów, ale jego działalność prowadzi biuro  z siedzibą w Spóroku. Prezes 
Anna Golec  poinformowała o planowanych terminach naborów wniosków o przyznanie pomocy i 
zachęciła do zgłaszania wniosków.
Nastąpiła prezentacja.
Prezes  Anna  Golec  podziękowała  za  współpracę  władzom gminy Dobrodzień  oraz  sołtysom z 
terenu gminy.

Sołtys  Dorota  Maleska  podziękowała  p.  Annie  Golec  za  pomoc  w  wypełnianiu  wniosków. 
Powiedziała, że Stowarzyszenia Wsi niewiele mogłyby zdziałać w tej dziedzinie, gdyby nie pomoc 
p. Golec. 

Punkt 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski powiedział że wszyscy radni otrzymali wraz z 
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji przedmiotową ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2012 
dla gminy Dobrodzień.
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Dyrektor MGOPS Klaudia Tkaczyk poinformowała, że ocena zasobów pomocy społecznej na rok 
2012 dla gminy Dobrodzień, przygotowana została w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 
i  demograficznej.  Opracowując  ocenę  wykorzystane  zostały  własne  dane  oraz  dane  Urzędu 
Miejskiego  i  Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół  i  Przedszkoli  w  Dobrodzieniu. 
Ponadto  Ocena  Zasobów  Pomocy  Społecznej  została  zasilona  przez  zbiory  centralne  systemu 
informatycznego  z  pomocy  społecznej,  dane  GUS,  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej  i 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedmiotowa ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z 
pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Zgodnie z art. 16 a ust. 4 
ustawy o pomocy społecznej  ocena  wraz  z  rekomendacjami stanowi podstawę do opracowania 
budżetu na następny rok a organ wykonawczy co roku do 30 kwietnia przedstawić powinien ocenę 
zasobów Radzie Gminy.
Dyrektor Klaudia Tkaczyk omówiła poszczególne zagadnienia zawarte w ocenie m.in.:

− rodzaje pomocy i świadczeń – świadczenia pielęgnacyjne, zmiana przepisów w tym zakresie 
od lipca br., 

− opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla mieszkańców naszej gminy. Przedstawiła 
treść   pisma  z  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Opolu  o  braku  możliwości  wydania  decyzji 
odmownych  o  skierowanie  do  dps  z  uwagi  na  brak  środków finansowych  na  pokrycie 
kosztów.  Ponoszenie  odpłatności  za  pobyt  mieszkańca  gminy  w  dps,  należy  do  zadań 
własnych gminy o charakterze obowiązkowym, 

− usługi opiekuńcze, przypomniała kwoty opłat za te usługi,
− wspomaganie rodziny, opłaty za pobyt dziecka w domach dziecka,
− rola i zadania asystenta rodziny,
− przemoc  w  rodzinie,  realizacja  zadań  w  związku  z  działalnością  Zespołu 

Interdyscyplinarnego w gminie Dobrodzień,
− warunki  lokalowe.  Zaznaczyła,  że  pracownice opieki  byłyby bardzo zadowolone,  gdyby 

była możliwość zmiany pomieszczeń, bo w obecnych warunkach trudno jest pracować z 
uwagi na trudne warunki lokalowe. 

Zwróciła uwagę na liczbę osób, rodzin korzystających z usług OPS - 831 rodzin, liczbę wydanych 
decyzji administracyjnych – 1.629. Dane te dotyczą zarówno klientów działu pomocy społecznej, 
jak  i  działu  świadczeń  rodzinnych.  Liczba  świadczeniobiorców  od  kilku  lat  ma  tendencję 
wzrostową, a tym samym rosną koszty z tym związane.
Zaznaczyła,  że  sposób  obsługi  klientów  jest  bardzo  utrudniony,  a  zwłaszcza  obsługa  spraw 
dotyczących przemocy w rodzinie. Warunki lokalowe w celu usprawnienia obsługi mieszkańców 
gminy należałoby zmienić.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej została pozytywnie przyjęta przez Radę Miejską.

Ocena  zasobów pomocy społecznej  na  rok  2012 dla  gminy Dobrodzień,  stanowi  załącznik  do 
protokołu. 

Burmistrz Róża Koźlik dodała, że MGOPS pracuje bez zarzutów. Kontrole przeprowadzane przez 
jednostki  nadrzędne  w  opiece  społecznej  wychodzą  bardzo  dobrze,  kontrolujący  nie  mają 
zastrzeżeń.

Radny Eugeniusz Korzyniewski stwierdził, że jest pełen podziwu dla pań z opieki społecznej, że 
pracują w takich warunkach. Może uda się znaleźć środki na remont pomieszczeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski powiedział, że dzisiaj na posiedzeniu sesji była 
p. Anna Golec z LGD, czy nie można by skorzystać z ich projektów i w ramach środków z wniosku 
wyremontować pomieszczeń dla opieki? Może asystent rodziny „załapałby” się na projekt.
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Dyrektor Klaudia Tkaczyk odpowiedziała, że pytała w Opolu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy o 
środki w ramach projektów z Unii Europejskiej. Asystent rodziny nie mieści się w tym zakresie. W 
razie  remontu  pomieszczeń  i  przeprowadzki  do  nowego  lokalu,  obsługa  klientów  opieki  musi 
odbywać się na bieżąco w danym dniu tj. do piątku popołudnia, a od poniedziałku rana dalej, wobec 
czego do nowych pomieszczeń opieka musiałaby się przenieść w czasie weekendu. Gro zadań z 
powiatu przechodzi do gminy i opieka ma coraz szerszy zakres zadań. Współpraca opieki z Policją 
również układa się bardzo dobrze, podobnie jak z innymi podmiotami m.in. z Caritasem, szkołami, 
ośrodkami zdrowia.

Radny Eugeniusz  Korzyniewski  zapytał  o  asystenta  rodziny.  Asystent  pod opieką  ma  mieć  20 
rodzin. Czy już wiadomo ile takich rodzin może być u nas w gminie?

Dyrektor Klaudia Tkaczyk odpowiedziała, że wstępnie planuje się, aby asystent rodziny miał u nas 
w gminie ok. 15 rodzin 

Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski poinformował, że wszyscy radni otrzymali wraz 
z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji sprawozdanie z działalności MGOPS w Dobrodzieniu za rok 
2012. 

Dyrektor  MGOPS  Klaudia  Tkaczyk  przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności  MGOPS  w 
Dobrodzieniu za rok 2012. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radna  Jadwiga  Kasprzyk  zapytała  o  powody  przyznania  pomocy,  w  pkt.  trudności  w 
przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Jaka pomoc się należy tym osobom?

Dyrektor Klaudia Tkaczyk wyjaśniła, że osobom opuszczającym zakład karny przysługuje pomoc 
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni bardzo często znają  te osoby oraz ich 
rodziny  i  orientują  się  w  jakich  warunkach  żyją,  ponieważ  wykonują  u  nich  wywiady 
środowiskowe. Dodała, że z OPS w ramach wolontariatu współpracuje psycholog, który udziela 
porad zwłaszcza ofiarom przemocy domowej. Jest to temat drażliwy, boi się żeby nie stało się nic 
złego, pomimo dobrej współpracy wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski poprosił p. Burmistrz o zapoznanie radnych ze 
sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.

Przewodniczący Rady Damian Karpinski przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXIV/242/2013 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego 
problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia w Gminie Dobrodzień na lata 2013-2015.
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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, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert.

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

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

Podpunkt 2.

Nr  XXIV/  243/  2013  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXIV/181/2004  Rady  Miejskiej  w 
Dobrodzieniu  z  dnia  10  grudnia  2004  roku  w  sprawie  uchwalenia  Strategii  rozwiązywania 
problemów społecznych w Gminie Dobrodzień na lata 2005-2015.

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, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert.

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

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

Podpunkt 3.

Nr  XXIV/244/2013  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

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, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert.

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

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

Podpunkt 4.

Nr XXIV/245/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

Projekt uchwały poddano głosowaniu. 

Za przyjęciem uchwały glosowali: 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.
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 Przeciw: ----------------------------

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

Podpunkt 5.

Nr XXIV/246/2013 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, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert.

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

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

Uchwały od Nr XXIV/242/2013 do Nr XXIV/246/2013 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski poprosił dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka 
Kultury  i  Sportu   Stanisława  Górskiego  o  przedstawienie  informacji  dot.  działalności  Koła 
Wędkarskiego HABAS oraz sekcji skata i brydża.

Dyrektor  Stanisław  Górski  poinformował,  że  Koło  Wędkarskie  „Habas”  działa  w  strukturze 
organizacyjnej  DOKiS. Jest  modelowym kołem, gdyż ma zarząd, skarbnika,  komisję rewizyjną, 
organizuje  coroczne  zebrania  dot.  działalności,  regulamin  wędkowania,  organizuje  zawody 
wędkarskie,  nie  obowiązuje  karta  rybacka.  Komisja  rewizyjna  koła  wędkarskiego  ocenia 
prawidłowość działania  koła.  Członkiem koła może być każdy kto opłaci  składkę i  przestrzega 
regulaminu koła.  Koło  wędkarskie  „Habas”  liczy ok.  80 członków.  Łowisko posiada  3  stawy 
(wyrobiska po cegielni),  a na terenie stoi 5 obiektów: 2 grile i 3 wiaty. Cała użytkowana część 
działki  przez koło wędkarskie jest zadbana, członkowie koła dbają o czystość i porządek. Składki 
są przeznaczane na działalność koła. 
Następnie  dyrektor  Stanisław Górski  przedstawił  działalność  sekcji  brydża  sportowego i  skata. 
Powiedział, że te sekcje są podobne w działaniach. Działalność sekcji brydża polega na spotkaniach 
klubowych odbywających się 2 razy w tygodniu,  drużyna bierze udział  w rozgrywkach III  ligi 
opolskiej  oraz  na  organizacji  tradycyjnego  Turnieju  Brydżowego  o  Puchar  Śnieżnego  Płatka”. 
Wydatki Sekcji to opłata startowa do rozgrywek III ligi i koszty organizacyjne Ogólnopolskiego 
Turnieju Brydżowego o Puchar Śnieżnego Płatka. Środki na zakup nagród dla najlepszych par są 
uzyskiwane od sponsorów. Natomiast sekcja Skata Sportowego bierze udział w rozgrywkach II ligi. 
Z  budżetu  DOKiS  pokrywane  są  tylko  koszty  podróży  na  mecze  w  ramach  Drużynowych 
Mistrzostw Polski,  wydatki  wynikające z  udziału w turniejach indywidualnych pokrywają sami 
zawodnicy. Udział w turniejach sekcji jest sprawą indywidualną. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Damian  Karpinski  przypomniał,  że  temat  przedstawienia 
działalności sekcji powstał na posiedzeniu Komisji Oświaty.

Dyrektor  Stanisław Górski  powiedział,  że  Koło Wędkarskie  „Habas” nie  jest  zarejestrowane w 
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KRS, działa przy DOKiS-ie.

Zastępca Burmistrza Marek Witek dodał,  że  gmina wyraża zgodę na dzierżawę DOKiS działki 
(stawów), a DOKiS użycza kołu wędkarskiemu nieruchomość pod działalność koła.

Radna Jadwiga Kasprzyk stwierdziła, że DOKiS nie posiada dokumentów, druków, kwitów koła 
wędkarskiego. Komisja Rewizyjna przy Radzie Miejskiej nie ma prawa kontrolować działalności 
koła, a składki od członków koła są zbierane.

Dyrektor  Stanisław Górski  odpowiedział,  że  nikt  do  tej  pory nie  prosił  o  żadne  dokumenty  z 
działalności  koła  wędkarskiego.  Jeżeli  zajdzie  potrzeba  to  może  przedstawić  sprawozdanie 
finansowe koła.

Zastępca  Burmistrza  Marek  Witek  zapytał  jeżeli  pieniądze  z  DOKiS  przeznaczane  są  na 
poszczególne sekcje, czy są rozliczane?

Dyrektor Stanisław Górski powiedział, że pieniądze np. dla koła wędkarskiego przeznaczane są na 
organizację zawodów wędkarskich, a za kwotę 400,00 zł przygotowano tablice informacyjne na 
nowych obiektach. Pula środków przeznaczana jest również na dorybianie.

Radna Jadwiga Kasprzyk stwierdziła, że to koło jest samo dla siebie.

Radna Rozalia Gaś  zapytała ile wynosi składka i ile osób jest w kole?

Dyrektor Stanisław Górski powiedział, że składka członkowska wynosi 120 zł na rok, a  koło liczy 
ok. 80 członków.

Radna Jadwiga Kasprzyk poprosiła o wyjaśnienie przed kim rozlicza się koło, w kole jest prezes, od 
kiedy są karty wędkarskie w kole?

Dyrektor Stanisław Górski wyjaśnił, że jest sprawozdanie finansowe za dany rok działalności koła, 
jest komisja rewizyjna i jeżeli jest potrzeba to te dokumenty może donieść. Karty wędkarskie są 
dodrukowywane.

Zastępca Burmistrza Marek Witek powiedział, że jeżeli członkowie koła dokonują wpłaty składek 
w  takiej  wysokości  jak  ustalą  to  jest  to  takie  samoopodatkowanie  członków koła.  Znaczy,  że 
członkowie koła się z tym zgadzają.

Burmistrz Róża Koźlik dodała, że koło wędkarskie działa podobnie jak klub rowerowy „Jednoślad” 
rozlicza się ze środków, które otrzymuje z dotacji, ale do składek członkowskich nic nie mamy. 

Radny Piotr Gaida skorzystał z internetu w telefonie komórkowym i powiedział, że można wejść na 
stronę  koła  wędkarskiego  „Habas”  (co  właśnie  uczynił)  i  przejrzeć  wszystkie  dane  o  kole, 
rozliczenia za poprzedni rok itp.

Radny  Gabriel  Kukowka  uważa,  że  prezes  koła  może  wystąpić  do  Starostwa  Powiatowego  o 
nadanie statusu Stowarzyszenia kołu wędkarskiemu, wtedy koło może się rozliczać i nikt nie będzie 
miał zastrzeżeń. Koło będzie normalnie funkcjonować i tylko raz w roku trzeba złożyć deklarację 
rozliczeniową.
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Zastępca  Burmistrza Marek Witek  stwierdził,  że  gmina  nie  ma zastrzeżeń do działalności  koła 
wędkarskiego.

Radna Jadwiga Kasprzyk przypomniała, że stawy Habas były dzierżawione przez koło wędkarskie 
w Opolu.

Dyrektor  Stanisław  Górski  odpowiedział,  że  członkowie  koła  sami  zauważyli,  po  co  mają 
odprowadzać 50% składek poza teren do Opola, skoro można je zagospodarować u siebie i sami 
założyli koło.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski dodał, że jeżeli członkowie koła mają zaufanie 
do prezesa, sami  zdecydowali o wysokości składek to znaczy, że wewnętrznie w kole wszystko jest 
w porządku.

Zastępca  Burmistrza  Marek Witek  przypomniał,  że  uchwała  w sprawie  zmiany Statutu  DOKiS 
mówi,  iż  w skład  struktury organizacyjnej  DOKiS wchodzą  stawy przy  ul.  Habas.  DOKiS  na 
podstawie  umowy użycza  wędkarzom  nieruchomość  ze  stawami.  Koło  opracowało  regulamin, 
wędkarze  go  przestrzegają,  dbają  o  porządek.  Działka  na  Habasie  jest  utrzymywana  w 
odpowiednim stanie.

Radna Jadwiga Kasprzyk stwierdziła, że chodzi jej o prawne prowadzenie kola. Przyszli do niej 
mieszkańcy i powiedzieli, że na Habasie działa prywatne koło wędkarskie. 

Zastępca  Burmistrza  Marek  Witek  zaproponował,  aby  te  osoby  przekazały  swoje  zastrzeżenia 
odnośnie działalności koła wędkarskiego „Habas”  na piśmie.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Damian Karpinski  wrócił  do tematu działalności  sekcji  skata  i 
brydża.  Przypomniał,  że  przy  uchwalaniu  budżetu  szukając  oszczędności  zredukowano 
dofinansowanie do sekcji skata. Przyznał, że nie wiedział, iż sekcja skata jeździ na zawody, bierze 
udział w rozgrywkach reprezentując gminę. Jak mówił dyrektor Górski tych rozgrywek jest bardzo 
dużo, a uczestnicy sami finansują wyjazdy. 

Dyrektor  Stanisław Górski  dodał,  że  członkowie  sekcji  skata  i  brydża  uprawiają  ten  sport  dla 
przyjemności.  Jak wyjeżdżają  na zawody,  rozgrywki to  poświęcają  na to cały dzień.  Delegacje 
płacone są po najniższych stawkach, a w 2013 roku dla uczestników rozliczanie delegacji sekcji 
skata zostało wstrzymane. Członkowie sekcji skata i brydża inwestują swoje własne pieniądze w 
działalność sekcji.

Radny  Gabriel  Kukowka  powiedział,  że  wyjazdy  uczestników  w  obydwu  sekcjach  nie  są 
finansowane. Dalej obstaje przy tym, że jest to sport dorosłych. W 2012 roku wyjazdy obydwu 
sekcji były dofinansowane. Wydaje się, że sekcje skata i brydża są równo traktowane.

Dyrektor Stanisław Górski dodał, iż bardziej zaawansowani brydżyści wydają własne pieniądze na 
wyjazdy. Wszystkie sekcje działające przy DOKiS zawsze były równo traktowane. 
Punkt 10.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Damian  Karpinski  przekazał  protokół  z  ostatniej  sesji,  celem 
zapoznania się z jego treścią.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
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W głosowaniu jawnym protokół został przyjęty jednogłośnie, 14 głosami”za”. 

Punkt 11.

Interpelacje i wnioski radnych.

1) Radna Rozalia Gaś zapytała o budowę obwodnicy z Błachowa do Bzinicy, droga 901. O 
termin realizacji?

Burmistrz Róża Koźlik wyjaśniła,  że  projekt  obwodnicy jest  na ukończeniu,  a budowa ma być 
zakończona do 2017 roku. Może również uda się wyremontować ul. Piastowską od ul. Powstańców 
Śl. do planowanej obwodnicy.

2) Radna Rozalia Gaś powiedziała, że w niektóre dni docierają na osiedle Wieczorka brzydkie 
zapachy z kurników.

Burmistrz  Róża  Koźlik  odpowiedziała,  że  kurniki  mają  swoje  miejsce  i  nie  przeniesie  się  ich, 
dlatego nieprzyjemny zapach przy niesprzyjającej pogodzie może się roznosić.. 

3) Radny Bartosz Cholewa zgłosił,  że przy  przy skrzyżowaniu ul. Pocztowej z ul.  Parkową 
lampy uliczne się włączają a za chwilę  wyłączają.

4) Radny Gabriel Kukowka zapytał o decyzję w sprawie energii wiatrowej?

Burmistrz Róża Koźlik poinformowała, że wnioskodawca zwrócił się o przeprowadzenie rozprawy 
administracyjnej i jesteśmy zobowiązani ją przeprowadzić. 

5) Radny  Eugeniusz  Korzyniewski  zapytał  w  sprawie  drogi  wewnętrznej  (dojazdowej)  do 
bloków od strony ul. Oleskiej o jej uporządkowanie,

6) Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał jakie przywileje ma ul. Lubliniecka, że pracownicy 
zakładu – 8 osób zamiata ulicę kolejny raz w roku. Chciałby żeby ul. Wojska Polskiego przy 
której  mieszka  też  była  sprzątana.  Jednocześnie  ma  prośbę,  aby  posprzątać  uliczkę 
pomiędzy ul.  Opolską  i  ks.  Gładysza,  jest  tam sporo papierków, śmieci.   Zwrócił  się  o 
wykoszenie działki położonej pomiędzy przepompownią a blokiem przy ul. Szemrowickiej.

Dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta  odnośnie sprzątania ulic wyjaśnił, że pracownicy zakładu zaczęli 
sprzątanie ulic już w marcu, bo sprzyjała ku temu pogoda, a pod koniec miesiąca przyszła zima, 
sypanie chodników  piachem i zaszła konieczność sprzątania drugi raz. 

7) Sołtys  Dorota  Maleska  poinformowała,  że  przedstawiciele  mieszkańców  Kocur  byli  w 
Zarządzie Dróg w Opolu w sprawie drogi 901. Projekt jest nadal ważny. Ścieżka rowerowa 
jest planowana do wiaduktu. Jeżeli gmina uczestniczyłaby w partycypacji budowy to Zarząd 
Dróg jest skłonny tę ścieżkę przedłużyć do samego miasta, a ścieżka jest bardzo potrzebna 
mieszkańcom.  Sołtys  zaprosiła  wszystkich  na  majówkę do Kocur  w najbliższą  sobotę  i 
niedzielę.

Burmistrz Róża Koźlik wyjaśniła, że do sierpnia br. gmina może wystąpić z wnioskiem o budowę 
ścieżki, ale to wiąże się z 50% kosztami ze strony gminy, jest to automatyczna deklaracja 50% 
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współfinansowania budowy ścieżki.

8) Radny  Edward  Grabiński  zapytał  o  budowę  obwodnicy  Myśliny?  Czy  będzie 
przeprowadzany remont nawierzchni ulicy Opolskiej od przejazdu w kierunku Błachowa.

Zastępca Burmistrza Marek Witek poinformował, że nadzieję na budowę tej części obwodnicy dała 
dyrektor Burzyńska z GDDKiA w Opolu.  Dziury na ulicy będą łatane,  jest  to kolejna ulica do 
przeprowadzenia remontu cząstkowego.

9) Sołtys  Piotr  Mrugała  zapytał  czy w kolejnym wydaniu  „Echa Dobrodzienia”  może  być 
napisana informacja nt. remontu ul. Bocznej w Klekotnej?

Zastępca Burmistrza Marek Witek powiedział, iż można zamieścić informację. Gmina wystąpiła z 
wnioskiem i dopiero we wrześniu będą pewne informacje. 

10) Radna Jadwiga Kasprzyk zapytała czy w przetargu na remonty dróg uwzględniono, żeby 
firma nie sypała nawierzchni dziur grysem? Zaproponowała, aby wystąpić do właścicieli 
posesji  przy  ul.  Topolowej  i  ul.  Parkowej  o  częstsze  wywożenie  szamb,  z  uwagi  na 
nieprzyjemny zapach płynący z tej strony.

11) Radny  Bartosz  Cholewa  poinformował  o  pęknięciach  asfaltu  na  ul.  Topolowej  w 
Dobrodzieniu.

12) Przewodniczący  Rady   Miejskiej  Damian  Karpinski  przekazał,  że  na   ul.  Dębowej  w 
Bzinicy Starej również są pęknięcia. Wnioskował o utwardzenie skarpy przy przepuście na 
ul. Stawowej w Bąkach.

Punkt 12.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej  Damian Karpinski 
dokonał zamknięcia obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Damian Karpinski
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