
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół Nr XXV/2013

 z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 12 czerwca 2013 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14-tej , a zakończono o godzinie 19-tej.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było:12.
Nieobecni radni : Czapla Paweł, Grabiński Edward, Max Katarzyna

Obecni spoza Rady byli:

− Róża Koźlik                                        Burmistrz Dobrodzienia
− Marek Witek                                        Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
− Waldemar Krafczyk                            Sekretarz Gminy
− Aniela Kniejska                                   Skarbnik Gminy
− Bożena Umiastowska                          Dyrektor ZEASiP
− Dariusz Dykta                                      Dyrektor ZGKiM
− Andrzej Pawełczyk                              Radca Prawny
− Krystyna Lewandowska                      Dyrektor MGBP w Dobrodzieniu
− Elżbieta Sarnik                                    Księgowa DOKiS
− Barbara Orlikowska                             Kierownik Referatu
− Sołtysi i goście zaproszeni 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
5. Dyskusja nad wykonaniem budżetu gminy za 2012 rok.
6. Uchwała  nr  124/2013 z dnia  16 kwietnia  2013r.  Składu Orzekającego Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 
rok.

7. Opinia Komisji Rewizyjnej.
8. Uchwała  nr  250/2013  z  dnia  29  maja  2013r.  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 
za 2012 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  samorządowej  instytucji  kultury  – 

Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2012 rok,
 zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  samorządowej  instytucji  kultury –  Miejsko 

Gminnej  Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2012 rok,
 zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu 

gminy Dobrodzień za 2012 rok,
 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy 

za 2012 rok,
 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
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 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej na 

terenie Gminy Dobrodzień,
 wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drogach powiatowych na 

terenie Gminy Dobrodzień,
 nadania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”,
 przystąpienia Gminy Dobrodzień do projektu „Otwarte drzwi w przyszłość”,
 uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie odpłatności za dowożenie 

dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
 przyznania  dotacji  dla  Przychodni  Terapii  Uzależnienia  od  Alkoholu  i 

Współuzależnienia w Oleśnie,
 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów 

przejazdu  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  z  Gminy  Dobrodzień  do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię,

  udzielenia dotacji  na rzecz Województwa Opolskiego na dofinansowanie wykonania 
dokumentacji budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej 901 w miejscowości Dobrodzień.

10. Ocena i raport przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu 
Odnowy miejscowości Dobrodzień na lata 2010 – 2017.

11. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia  XXV Sesji  Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu  dokonał  Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski słowami „ Otwieram  XXV Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych co stanowi quorum 
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.

Zaproponował,  by  wprowadzić  do  punktu  9  porządku  obrad,  dodatkowo  podjęcie  uchwał  w 
sprawie:

 przystąpienia Gminy Dobrodzień do projektu „Otwarte drzwi w przyszłość”,
 uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie odpłatności za dowożenie 

dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
 przyznania  dotacji  dla  Przychodni  Terapii  Uzależnienia  od  Alkoholu  i 

Współuzależnienia w Oleśnie,
 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów 

przejazdu  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  z  Gminy  Dobrodzień  do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię,

  udzielenia dotacji  na rzecz Województwa Opolskiego na dofinansowanie wykonania 
dokumentacji budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej 901 w miejscowości Dobrodzień.
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Następnie projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.

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

Punkt 3.

Burmistrz przedstawiła sprawozdanie  z  działalności w okresie między sesjami tj. w okresie od 30 
kwietnia do 12 czerwca 2013 roku, które przedstawia się następująco:

6 maja Burmistrz  wzięła udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku OSP w Dobrodzieniu. 
Głównym tematem posiedzenia była organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.

8  maja udział w obchodach Dnia Strażaka organizowanym przez Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.
W tym też dniu odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Radni dokonali analizy wykonania 
budżetu w zakresie wydatków za rok 2012 oraz dokonali analizy stanu mienia komunalnego za 
2012 rok.

13 maja  udział w posiedzeniu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw 
lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

W tym też dniu w Kluczborku odbyło się spotkanie nt. utworzenia obszaru funkcjonalnego pn. 
Kluczbork-Namysłów – Olesno.

14 maja została przeprowadzona przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego kontrola realizacji 
zadań obronnych. 

15 maja rozpoczęła się w urzędzie kontrola przeprowadzona przez pracownika Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Opolu. Kontrola trwała aż do dnia 07 czerwca 2013r.
W tym też dniu Burmistrz podpisała umowę  z firmą Larix na budowę dróg ul. Dolnej w 
Rzędowicach i  remont ul. Grzybowskiej w Szemrowicach. Firma została wybrana w wyniku 
przetargu nieograniczonego.
Burmistrz wzięła także udział w posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ-u w Oleśnie .

19 maja odbyły się w Szemrowicach gminne zawody sportowo-pożarnicze.

20 maja w imieniu gminy Burmistrz podpisała akt notarialny na sprzedaż budynku komunalnego 
położonego w Pietraszowie. Budynek został sprzedany w wyniku przetargu nieograniczonego.

W tym też dniu odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Radni wraz z z-cą 
komendanta Policji w Dobrodzieniu dokonali weryfikacji oznakowania drogowego na terenie 
miasta Dobrodzienia, rozpatrzyli wnioski o najem lokali mieszkalnych, zapoznali się z informacją 
ZGKiM w Dobrodzieniu n.t. wynajmowania lokali użytkowych oraz zapoznali się ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
Radni wizytowali również jednostkę OSP w Klekotnej i w Rzędowicach.

21 maja Burmistrz wzięła udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Dolna Mała Panew”. 
W tym też dniu odbyła się kontrola w MGOPS  przeprowadzona przez pracowników Urzędu 
Wojewódzkiego w sprawie oceny realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” za okres od stycznia 2012 roku do 30 marca 2013r.
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23 maja w imieniu gminy Burmistrz podpisała akt notarialny na sprzedaż gruntów komunalnych. 
Sprzedaż gruntu rolnego nastąpiła w drodze przetargu nieograniczonego.

Także w tym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która dokonała analizy działalności 
finansowej Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2012 rok i I kwartał 2013 
rok oraz analizy wykonania budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków za I kwartał 2013 
roku.

27 maja  udział w posiedzeniu komisji konkursowej na stanowisko Z-cy Dyrektora ZOZ-u w 
Oleśnie. 

29 maja wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Burmistrz  wzięła udział w uroczystości 20-lecia 
powstania Stacji Opieki Caritas w Dobrodzieniu.

4 czerwca  udział w odbiorze nowo wybudowanego budynku w Kocurach tzw. Centrum 
Aktywności Wiejskiej w skład którego wchodzi sala spotkań i remiza OSP. Budynek został 
wybudowany z udziałem dotacji z PROW w ramach Odnowy Wsi.

5 czerwca  udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski pn. Specjalizacje 
rozwoju regionów Unii Europejskiej”.

6 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej. Radni na posiedzeniu zapoznali się i 
zaopiniowali wnioski o dzierżawę i sprzedaż gruntów komunalnych, jak również pozytywnie 
zaopiniowali projekty uchwał w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i zasad 
korzystania z tych przystanków.

7 czerwca Burmistrz wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Kuratorium Oświaty i 
przedstawicielami środowisk współpracujących z  Publiczną Szkołą Podstawową w Pludrach w 
sprawie ewaluacji zewnętrznej.

11 czerwca  odbyło się otwarcie ofert na odbiór odpadów komunalnych. Do przetargu przystąpiły 3 
firmy: Alba EKO+z Dąbrowy Górniczej, Remondis Opole i Strach Wiesław (Częstochowa ).

Następnie  Burmistrz  udzieliła  odpowiedzi  na  zgłoszone  interpelacje  na  ostatniej  sesji  Rady 
Miejskiej oraz posiedzeniach komisji, które odbyły się w okresie między sesjami.

Punkt 4.

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska przedstawiła:
− sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrodzień  za 2012 rok,
− sprawozdanie finansowe za 2012 rok,
− informację  o  stanie  mienia  komunalnego  jednostki  samorządu  terytorialnego  na  dzień 

31.12.2012 rok.

Powyższe stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Skarbnik  Gminy  udzieliła  odpowiedzi  na  zadawane  pytania  przez  radnych  związane  ze 
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sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2012 rok, sprawozdaniem finansowym 
oraz informacją o stanie mienia.
Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 124/2013 z dnia 16 kwietnia 2013r. 
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  opinii  o  sprawozdaniu  z 
wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Irena Miosga przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu o udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z  tytułu 
wykonania budżetu za 2012 rok.

Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.

Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił  treść Uchwały nr 250/2013 z dnia 29 maja 2013r. 
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Opolu  nt.  opinii  o  wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXV/247/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji 
kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2012 rok,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Cholewa  Bartosz,  Gaida  Piotr,  Gasch  Erwin,  Gaś  Rozalia, 
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 XXV/248/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji 
kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2012 rok,
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Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Cholewa  Bartosz,  Gaida  Piotr,  Gasch  Erwin,  Gaś  Rozalia, 
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  XXV/249/2013  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania  z 
wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2012 rok.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Cholewa  Bartosz,  Gaida  Piotr,  Gasch  Erwin,  Gaś  Rozalia, 
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  XXV/251/2013  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Dobrodzienia  z  tytułu 
wykonania budżetu gminy za 2012 rok,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Burmistrz podziękowała za otrzymane absolutorium, jednak stwierdziła,  że na sukces pracowali 
pracownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu a przede wszystkim Skarbnik Gminy. 
Stwierdziła, że gmina ma szczęście do dobrych skarbników. Wcześniej skarbnikiem była Pani Irena 
Miosga, obecnie Pani Aniela Kniejska. Mając takiego skarbnika może spać spokojnie.
Poinformowała, że budżet na roku 2013 jest budżetem okrojonym, zaciągnięte zostały kredyty, by 
można było wykonać inwestycje. W latach 2007 – 2012 udało się pozyskać 14 mln złotych.
Teraz tempo w planowaniu inwestycji zostało zwolnione, lata 2013 – 2014 będą latami ciężkimi. 
Burmistrz uważa jednak, że sobie poradzimy ze wskaźnikami, które wprowadził minister finansów.
Podziękowała za zrozumienie i mądrość Rady, że taki budżet został wykonany.
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Podpunkt 5.

Nr XXV/251/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

W związku  z  tym ,  że  proponuje  się  m.in.  przenieść  środki  na  wydatki  bieżące  na  realizację 
programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach programu POKL - „ Otwarte 
drzwi w przyszłość” - wkład własny, poproszono Dyrektor ZEASiP panią Bożenę Umiastowską o 
komentarz w tej sprawie.

Dyrektor  Umiastowska wyjaśniła,  że  za  projekt  odpowiedzialny jest  Wojewódzki  Urząd Pracy, 
projekt  złożony  jest  wspólnie  a  beneficjentem jest  Opolskie  Centrum Demokracji  Lokalnej  w 
Opolu. Gmina jest partnerem. Projekt skierowany jest do Publicznego Gimnazjum a bierze w nim 
udział 160 uczniów i 24 nauczycieli.
Budżet całego projektu wynosi  252.648,92 zł z czego w budżecie gminy Dobrodzień przeznacza 
się  kwotę  37  897,34  zł  celem zabezpieczenia  wkładu  własnego  w  ramach  współfinansowania 
projektu : z podziałem na wkład niepieniężny  - 9. 336,00 zł oraz w roku 2013 -  kwotę 21 661,34 zł 
a w roku 2014 - kwotę 6.900,00 złotych.
Projekt realizowany będzie od września 2013 roku i w roku 2014.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Cholewa  Bartosz,  Gaida  Piotr,  Gasch  Erwin,  Gaś  Rozalia, 
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 XXV/252/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Cholewa  Bartosz,  Gaida  Piotr,  Gasch  Erwin,  Gaś  Rozalia, 
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 XXV/253/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
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Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Cholewa  Bartosz,  Gaida  Piotr,  Gasch  Erwin,  Gaś  Rozalia, 
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 XXV/254/2013 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drodze 
wojewódzkiej na terenie Gminy Dobrodzień 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Cholewa  Bartosz,  Gaida  Piotr,  Gasch  Erwin,  Gaś  Rozalia, 
Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kukowka  Gabriel,  Miazga 
Tomasz, Miosga Irena, Potyka Norbert

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

Wstrzymała się od głosu:  Ochman Lizurek Małgorzata 

Podpunkt 9.

Nr  XXV/255/2013  w  sprawie  wstępnej  lokalizacji  nowych  przystanków  autobusowych  przy 
drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrodzień 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Przewodniczący Rady zaproponował, by podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „ Srebrna 
Róża Dobrodzieńska” przełożyć jako ostatni projekt uchwały.

Powyższą propozycję radni przyjęli jednogłośnie.

Punkt 10.

Nr XXV/256/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do projektu „ Otwarte  drzwi w 
przyszłość”
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Dyrektor  ZEASiP  B.Umiastowska  przypomniała,  że  projekt  uchwały  został  omówiony  przy 
wprowadzeniu zmian do budżetu.
Jednocześnie wyjaśniła, że podjęcie tej uchwały jest warunkiem, by zawrzeć umowę  z Opolskim 
Centrum Demokracji Lokalnej, a następnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy.
Dyrektor  Umiastowska  poinformowała,  że  w  szkołach  kończy  się  projekt   „  Idziemy  z 
indywidualizacją, zdobywając rozwój”, w którym udział wzięły wszystkie szkoły.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Podpunkt 11.

Nr XXV/257/2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie 
odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że uchwała ta jest uchwałą porządkową i związana jest ze zmianą 
transportu szkolnego na transport publiczny.
Wejdą nowe opłaty, osoby nieuprawnione będą miały możliwość zakupu biletu. .
Odnośnie dowozu odbyły się spotkania z rodzicami dzieci dojeżdżających

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Punkt 12.

Nr XXV/258/2013 w sprawie przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia w Oleśnie

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

Podpunkt 13.

Nr  XXV/259/2013  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  na  rzecz  Powiatu  Oleskiego  na 
dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Podpunkt 14.

Nr  XXV/260/2013  w  sprawie  udzielenia  dotacji   na  rzecz  Województwa  Opolskiego  na 
dofinansowanie  wykonania  dokumentacji  budowy  obwodnicy  drogi  wojewódzkiej  901  w 
miejscowości Dobrodzień 

Burmistrz wyjaśniła, że termin realizacji zadania został przesunięty na 2013 rok , dokumentacja jest 
na ukończeniu  i zostanie wystawiona faktura.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Sołtys Rzędowic Pani E. Wildau powróciła do podjętych uchwał związanych z lokalizacją nowych 
przystanków autobusowych. Stwierdziła, że radni je przegłosowali a sołtysi nie wiedzą gdzie co 
jest,  poprosiła, by do zawiadomienia o sesji dołączać materiały dotyczące mieszkańców danego 
sołectwa,  by byli zorientowani gdzie co jest gdy mieszkańcy będą się do nich zwracać.

Zastępca Burmistrza poinformował, że lokalizacja przystanków jest taka sama, dodatkowo mogą 
powstać nowe  przy drodze gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej.
Gdzie  są  przystanki  wiadomo  tam  są  wiaty  i  do  tej  pory  przy  transporcie  specjalnym  dzieci 
wsiadały  i  wysiadały  gdzie  chciały  a  nie  powinno  tak  być,  gdyż  kierowca  odpowiada  za 
bezpieczeństwo.
Natomiast jeżeli chodzi o materiały na sesję uważa, że powinni skontaktować się w tej sprawie z 
radnymi.
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Burmistrz wyjaśniła, że projekty uchwał omawiane są na posiedzeniach komisji, na sesji podlegają 
tylko głosowaniu. Taka sama procedura jest w powiecie.
Burmistrz  zabrała  także  głos  w  sprawie  przystanków  i  wyjaśniła,  że  autobusy  nie  mogą 
zatrzymywać się tzw. „ dzikich przystankach”. Obecnie wprowadzane są nowe przystanki.

Zastępca Burmistrza poinformował, że znak „Uwaga BUS” nie jest znakiem przy którym kierowca 
może się zatrzymywać.

Dyrektor Dykta dodał, że zatrzymanie się w niedozwolonym miejscu grozi karą w wysokości 3.000 
złotych.   Zastępca  Burmistrza  wyjaśnił,  że  nie  ma  zewnętrznego  przewoźnika,  mamy  prawną 
możliwość wykorzystania transportu specjalnego czy zbiorowego i łatwiej będzie dogadać się z 
ZGKiM niż z przewoźnikiem  z zewnątrz. Staraliśmy się, by transport zaistniał ale przewoźnicy 
tłumaczą, że brak jest chętnych do przewozu. Ma nadzieję, że transport zacznie się rozwijać, może 
firmy z zewnątrz wezmą pod uwagę nasze kursy i przedłużą trasę z Dobrodzienia do Olesna lub 
Opola. Ludzie, którzy będą chcieli się wydostać z Dobrodzienia uruchomią kursy.
Jeżeli  tylko  zakład  uzyska  zezwolenie  na  korzystanie  z  przystanków,  wykaz tych  przystanków 
zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej. Pierwszeństwo przewozu jednak będą miały 
dzieci.

Na pytanie radnej J. Kasprzyk czy w miesiącu lipcu i sierpniu transport będzie wyłączony, Zastępca 
Burmistrza wyjaśnił, że można rozważyć kurs 2- 3x w tygodniu przez okres wakacji.

Sołtys P. Mrugała zgłosił interpelację w zakresie odtworzenia  rowu w Klekotnej na wysokości 
łącznika ul. Dobrodzieńskiej z ul. Boczną.

Podpunkt 15.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poinformował,  że  odznakę  „  Srebrna  Róża  Dobrodzieńska 
przyznawać można w dziedzinie : kultury, sportu, przedsiębiorczości, samorządności, działalności 
społecznej oraz osobom za całokształt swojej działalności  w rozwoju społeczności lokalnej.

Wpłynęły 2 kandydatury w dziedzinach.

Radny B. Cholewa przypomniał, że w ubiegłym roku była mowa, by nie przyznawać odznaki co 
roku tylko rzadziej.

Na  pytanie  Pani  Burmistrz   czy  ma  wniosek  radnego  traktować  jako wniosek  formalny,  radni 
jednogłośnie  opowiedzieli się na tak.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił wnioski, które wpłynęły o nadanie odznaki 
„ Srebrna Róża Dobrodzieńska”:

1/ Wniosek o przyznanie odznaki „ Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie kultury dla Pani 
Agnieszki Hurnik – wniosek został złożony przez mieszkańców gminy,

2/ Wniosek o przyznanie odznaki „ Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie kultury dla Pani 
Agnieszki  Hurnik  –  wniosek  został  złożony  przez  Międzygminne  Towarzystwo  Regionalne 
Dobrodzień- Zębowice,

3/  Wniosek o przyznanie odznaki „ Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie 
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przedsiębiorczości dla Pana Rafała Desczyk – wniosek złożony został przez Międzygminne 
Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice,
W celu przeprowadzenia głosowania tajnego powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

− Piotr Gaida
− Gabriel Kukowka
− Bartosz Cholewa

Komisja przygotowała karty do głosowania w celu wyboru kandydata do odznaki „ Srebrna Róża 
Dobrodzieńska” w dziedzinie kultury. Kandydatem jest Pani Agnieszka Hurnik.

Radnym rozdano karty do głosowania i wyjaśniono zasady głosowania.

Akt głosowania.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia kart i sporządzenia protokołu głosowania.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Piotr  Gaida  przedstawił  protokół  głosowania,  z  którego 
wynika, że przy obecności 12 radnych kandydatka otrzymała 7 głosów „za” i 5 głosów „ przeciw”.

Protokół Komisji Skrutacyjnej załącza się do protokołu.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  Uchwałę  Nr  XXV/261/2013  w  sprawie  nadania  odznaki 
„ Srebrna Róża Dobrodzieńska”

Następnie Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania w celu wyboru kandydata do 
odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska” w dziedzinie przedsiębiorczości. Kandydatem jest Rafał 
Desczyk.

Radnym rozdano karty do głosowania i wyjaśniono zasady głosowania.

Akt głosowania.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia kart i sporządzenia protokołu głosowania.

Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  Piotr  Gaida   przedstawił  protokół  głosowania,  z  którego 
wynika, że przy obecności 12 radnych kandydat otrzymał 3 głosy „za” i 9 głosów „przeciw”.

Protokół Komisji Skrutacyjnej  załącza się do protokołu.

Uchwały od nr XXV/247/2013 do nr XXV/261/2013 stanowią załącznik do protokołu.

W związku  z  tym,  że  na   sesję  Rady  Miejskiej   przybył  Pan  Leszek  Łochowicz   Dyrektor 
Regionalny Windrojektu, Przewodniczący RM poprosił Go o zabranie głosu.

Dyrektor Łochowicz poinformował, że zbliża się do pewnych etapów, nie wie jednak jakie będzie 
rozstrzygnięcie.  Dzisiejsza  prezentacja  ma  na  celu  ukazanie  celowości  budowy,  by  decyzja 
środowiskowa była pozytywna.
Wyjaśnił, że już 5 rok działa na terenie gminy i stwierdził, że są także zwolennicy tej inwestycji, 
zaangażowanych  jest  50-60  rodzin.  Windprojekt  wystosował  pismo  do  Burmistrza,  które  ma 
pokazać  możliwości  pozytywnego  wydania  decyzji.  Poinformował,  że  raport  oddziaływania  na 
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środowisko  jest  pozytywny,  inwestycja  jest  uzgodniona  pozytywnie.  Mało  jest  przesłanek,  by 
wydać decyzję negatywną.
Uważa, że przeciwnicy wiatraków działają zdecydowanie wywierając presję. Warto jest rozważyć 
podmiot słabszy, który jest zwolennikiem wiatraków. Pan Łochowicz zdaje sobie sprawę z trudu 
decyzji. Zostawił  materiały dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej w Gminie Dobrodzień mając 
nadzieję, że może jeszcze się ktoś przekona do tej inwestycji.

Radny E.Korzyniewski zapytał co to znaczy odległość 520 – 900m.

Pan Łochowicz wyjaśnił, że odległość elektrowni od najbliższych zabudowań wynosi 520- 900 m. 
Poinformował, że są otwarci na propozycje, na spotkaniach przedstawiali różne warianty, prosi o 
wsparcie burmistrza przed podjęciem decyzji.

Burmistrz  poinformowała,  że  inwestor  zrezygnował  z  dwóch  lokalizacji  elektrowni  w 
Rzędowicach,  miesiąc  temu  Burmistrz  miała  informację,  że  zrezygnują  z  wiatraków  w 
Szemrowicach ale nie zrezygnują z Rzędowic.
Burmistrz wyda pozytywną opinię dla Rzędowic, jeżeli będą tego chcieli mieszkańcy. Burmistrz 
poinformowała, że przedstawiciel firmy wspominał, że będą przeprowadzane konsultacje ale chyba 
nie  było.  Wyjaśniła,  że  wyda taka  decyzję  jaka  jest  wola  mieszkańców ,  a  jest  więcej  głosów 
przeciw. Jeżeli firma się odwoła to przegramy. Burmistrz znalazła firmę, która reprezentowałaby 
gminę  w  przypadku  odwołanie.  Jednak  firma  ta  ostatecznie  się  wycofała,  gdyż  argumenty 
mieszkańców nie będą podstawą, by sprawę wygrać. SKO decyzję uchyli i prześle do ponownego 
rozpatrzenia.

Radny G. Kukowka stwierdził, że czuł, że firma wycofa się z Szemrowic. Uważa, że podstawową 
rzeczą firmy jest skłócenie lokalnej społeczności. Powołane stowarzyszenie reprezentował mecenas 
Michał Brzeszczak, którego kancelaria reprezentuje także Windprojekt.

Sołtys  Rzędowic  w  imieniu  mieszkańców poprosiła,  by  nie  zostawiać  mieszkańców  Rzędowic 
samym sobie. Podpisy były 2 razy na „nie”,Trzeba bronić się póki można.

Radny G. Kukowka wyjaśnił, że procedury sądowe są bardzo rozległe, Windprojekt nie robi tego 
dla siebie, później będzie szukał dla siebie inwestora.

Burmistrz  poinformowała,  że  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  długo  rozpatruje  sprawy, 
ciekawe jak długo potrwa ta sprawa.
Burmistrz szukała fachowca, który pomógłby sprecyzować decyzję, jednak po zaznajomieniu się z 
aktami sprawy osoba ta zrezygnowała.

Radny G. Kukowka stwierdził,że po wydaniu decyzji jest jeszcze bardzo długa droga. Uważa, że 
trzeba wspólnie działać  i się odwoływać. Jedyna droga to droga sądowa i przeciąganie sprawy.

Radny T. Miazga zapytał czy Rada może podjąć uchwałę, w której określi odległość jaką należy 
zachować między zabudowaniami a planowanymi wiatrakami.

Radny G. Kukowka wyjaśnił, że nie można podjąć takiej uchwały, gdyż zostanie ona uchylona.

Na  pytanie  radnej  M.Ochman  Lizurek  dlaczego  zrezygnowano  w  postawienia  wiatraków  w 
Szemrowicach a nie Rzędowicach, Burmistrz wyjaśniła że powodem była odległość.
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Radny P.Gaida zapytał jaka kwota może wpłynąć do budżetu z tej inwestycji.
Burmistrz wyjaśniła, że 2% od wartości budowli czyli około 80-100.000 złotych, obecnie tylko od 
wartości słupa i fundamentów. Trwają prace nad ustawą, by także wartość słupa nie wchodziła w 
opłaty.

Radny G. Kukowka stwierdził, że po 10 latach amortyzacja wynosić będzie 0.

Punkt 10.

Burmistrz  przedstawiła  ocenę  i  raport  przebiegu  realizacji  projektów  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego  z  Planu  Odnowy  miejscowości  Dobrodzień  na  lata  2010-2017,  który  stanowi 
załącznik do protokołu.

Radna  J.  Kasprzyk  zapytała  kiedy przewidziana  jest  budowa  kanalizacji  po  prawej  stronie  ul. 
Lublinieckiej.

Burmistrz wyjaśniła, że 28 czerwca nastąpi otwarcie ofert na modernizację oczyszczalnię ścieków 
w Pludrach, będzie także gotowa dokumentacja budowy obwodnicy , która najprawdopodobniej 
zostanie  zakończona  w 2017  roku.  Później  przewidziana  jest  budowa kanalizacji  deszczowej  i 
sanitarnej, odtworzenie kanalizacji na rynku ale najpierw trzeba zrobić ul. Opolską, której koszt 
wynosi 2,5 mln zł.
Burmistrz poinformowała, że jak rozpocznie się budowa obwodnicy trzeba pomyśleć o estetyce 
centrum miasta. Na ul. Topolową jest gotowa dokumentacja kanalizacji.

Na  pytanie  radnej  I.  Miosga,  czy  jest  w  planach  budowa  kanalizacji  w  Pludrach,  Burmistrz 
wyjaśniła, że tak.

Punkt 11.

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

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

Punkt 12.

Interpelacje i wnioski radnych.

1/ Radny B. Cholewa zgłosił interpelacje w zakresie: 
− wykoszenia trawy na poboczu ul. Topolowej w Dobrodzieniu,
− przymocowania cokoliku, który odkleił się na moście przy ul. Parkowej w Dobrodzieniu,
− wyremontowania  drogi  wewnętrznej  stanowiącej  własność  gminy  położonej  pomiędzy 

Placem Wolności a ul. Oleską.

2/ Radna J. Kasprzyk wnioskowała o uzupełnienie kamieniem ścieżek zaniżonych w parku.

3/ Sołtys B. Langer powróciła do sprawy przystanków i stwierdziła,  że nie wyobraża sobie,  by 
dzieci  wsiadały  do  autobusu  na  przystankach  przy  ul.  Opolskiej,  gdyż  jest  to  niemożliwe  ze 
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względu  na  ich  bezpieczeństwo.  Na  2013  rok  mieszkańcy  we  wniosku  przeznaczyli  środki  z 
funduszu sołeckiego na zakup i montaż wiaty przystankowej  przy ul. Kolejowej z uwagi na fakt, że 
jest to miejsce dużo bezpieczniejsze.

Burmistrz wyjaśniła, że transport szkolny został zamieniony na transport publiczny i teraz autobusy 
nie będą mogły zatrzymywać się w miejscach, w których domagają się rodzice. Nie wiadomo czy 
Zarząd Dróg Wojewódzkich wyda zgodę na zatrzymywanie się w proponowanych miejscach.
Burmistrz stwierdziła, że od lat słyszy, że gmina nie interesuje się problemem dojazdu. Gminy łączą 
transport  publiczny z  transportem szkolnym  do  czego  nasza  gmina  przymierza  się  z  dniem 1 
września.

Sołtys B. Langer stwierdziła, że przed sklepem jest lepszy przystanek, niemożliwe jest, by dzieci 
wsiadały na przystanku przy ul. Opolskiej, do którego muszą iść 500m główną drogą, gdzie brak 
jest  chodnika  i  może  dojść  do  tragedii.  Poinformowała,  że  uzgadniając  wydatki  z  funduszu 
sołeckiego na ten rok przeznaczyła środki na postawienie przystanku przy ul. Kolejowej a teraz jest 
taka decyzja, z którą się nie zgadza.

Dyrektor Dykta wyjaśnił, że to nie gmina decyduje czy może być tam przystanek tylko powiat.

Burmistrz wyjaśniła, że gdyby na tę chwilę coś się stało przy wsiadaniu lub wysiadaniu na dzikim 
przystanku to wraz z kierowcą miałaby problemy, że zatrzymał się w tym miejscu.

Sołtys  Langer  stwierdziła,  że  jak  powstało  publiczne  gimnazjum to  gmina  wyraziła  zgodę,  by 
autobus tam się zatrzymywał ale nie był to przystanek, gdyż powiat nie wyraził zgody. Z funduszu 
sołeckiego przeznaczono środki na ten cel i  jest negatywna decyzja.

Burmistrz  wyjaśniła,  że  występowano o  zgodę  ale  jej  nie  otrzymaliśmy.  Stwierdziła,  że  trzeba 
zrozumieć różnicę pomiędzy transportem szkolnym a transportem publicznym.

Radny  G.  Kukowka  zaproponował,  by  zaprosić  radnych  powiatu,  którzy  mogą  poprzeć  taki 
wniosek.

4/ Radny E. Gasch zapytał czy prawdą jest, że przepadł projekt na ustawienie lamp w Bąkach i jest 
to już 2 czy 3 projekt.
Radny zapytał także jak mają rozliczać się za wywóz śmieci osoby , które przyjeżdżają z zagranicy 
na urlop do swoich domów.

Burmistrz  wyjaśniła,  że  22  października  upływa  termin  pozwolenia  na  dokumentacje  na 
oświetlenie, który można przedłużyć. Wcześniej nie było żadnego projektu.
Odnośnie  rozliczania  za  wywóz odpadów komunalnych,  Burmistrz  wyjaśniła,  że  należy złożyć 
deklarację.

5/ Sołtys D.Maleska zaproponowała, by zorganizować w gminie spotkanie z radnymi powiatu w 
sprawie ustawienia przystanków przy drogach powiatowych.

Burmistrz wyjaśniła, że w sprawie dowozu odbyły się w szkołach spotkania z rodzicami i niestety 
nie  wszyscy  będą  zadowoleni.  Trzeba  dostosować  się  do  godzin  lekcyjnych  i  transportu 
publicznego tak jak to działa w gminie Zębowice.

6/  Na  pytanie  radnego  kto  wydał  zezwolenie  na  ustawienie  znaku  „  Uwaga  BUS”,  Burmistrz 
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wyjaśniła, że zgodę wydał Zarząd Dróg Wojewódzkich.

7/  Przewodniczący Rady Miejskiej  w imieniu  mieszkańców Bzinicy Starej  zapytał  czy i  kiedy 
planuje się coś zrobić z dziurami na drogach.

Burmistrz wyjaśniła, że rozmawiała dzisiaj w tej sprawie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, który 
stwierdził, że nie ma pieniędzy.

8/ Radny E. Gasch zapytał jakie firmy przystąpiły do przetargu na wywóz śmieci.
Radny stwierdził, że deklaracje nie uwzględniały dzieci, czy należało je wykazać jako osoby.

Burmistrz poinformowała, że do przetargu przystąpiły firmy: Alba Eco z Dąbrowy, Remondis z 
Opola i Zakład Wiesław Strach z Częstochowy. Przetarg odbył się w Gminie Koszęcin, która ma 2 
tygodnie na rozpatrzenie ofert.
Odnośnie deklaracji, burmistrz wyjaśniła, że otrzymała raport, by każda gmina przeanalizowała 
uchwały śmieciowe, gdyż niektóre gminy żądały zbyt wiele danych, co jest niezgodne z ustawą o 
danych osobowych.

Na pytanie Sołtys B. Langer  ile razy w miesiącu będzie się odbywał wywóz śmieci, Burmistrz 
wyjaśniła, że raz w miesiącu i każdy musi sam zaopatrzyć się w pojemniki.

9/ Radny E. Korzyniewski zapytał dlaczego przy ul. Oleskiej w Dobrodzieniu asfalt został położony 
10-15 m od skrzyżowania.
Wnioskował o wykoszenia traw przy drogach w kierunku Gosławic i Główczyc.
Na pytanie radnego czy jeżeli ktoś wiesza plakaty to musi mieć zgodę, Burmistrz wyjaśniła, że 
jeżeli wieszamy na słupach czy wiaduktach potrzebna jest zgoda zarządcy. Jednak trudno jest to 
wyegzekwować.

Radny  zwrócił  uwagę  na  stan  tablicy  informacyjnej  usytuowanej  naprzeciw  sklepu  Mika-
Cembolista  w  Dobrodzieniu  przy  Placu  Wolności  oraz  na  ustawienie  znaku  informującego  o 
kierunku na ul. Solną oraz o toaletach, który to znak jest odwrócony.

10/ Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził żal do radnych, za zlekceważenie zaproszenia na 
festyn pt. Spacer z radnym, w którym organizowany był przez Stowarzyszenie w Bzinicy.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara przystąpiło do programu „ Masz głos, masz wybór ”i 
zorganizowało święto Dzień Samorządowca, na którym zabrakło radnych. Wstyd było, gdy radni 
powiatowi pytali Przewodniczącego RM gdzie jest Jego rada.

11/  Radny N.  Potyka  zgłosił  wniosek  w  sprawie  poprawy nawierzchni  drogi  od  Liszczoka  w 
kierunku Koszwic.  

12/  Sołtys  Pietraszowa  wnioskowała  o  namalowania  przejścia  dla  pieszych  w  miejscowości 
Pietraszów ( od strony Pluder w kierunku Pietraszowa, gdzie usytuowane są skrzynki pocztowe).
Burmistrz wyjaśniła, że potrzebna jest zgoda Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz projekt.
Sołtys zwróciła się o wyrównania ścieżki rowerowej w Pietraszowie od mostku w kierunku Pluder, 
gdyż nie da się po niej jechać oraz wnioskowała o poprawienie znaku z nazwą w Pietraszowie jest 
ul. Gromacka a powinno być Gromadzka.

13/  Sołtys  A.  Kontna  zapytała  czy rolnicy,  którzy ponieśli  straty w związku z wylaniem rzeki 
Myślinka mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie podatku.
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Burmistrz potwierdziła, że żywioł jest tragiczny w skutkach. Ostatnio Rzędowice poniosły straty 
jednak mogła liczyć na solidarność z innymi gminami. 
Wyjaśniła,  że  nie  jest  skora  do  umarzania  podatków ale  wniosek można  złożyć  indywidualnie 
jednak nie wie jaka będzie decyzja.

14/  Sołtys  S.  Gwoźdź  zapytała  czy  aby postawić  lustro  przy wyjeździe  od  strony kościoła  w 
Pludrach potrzebny jest projekt.

Burmistrz zaproponowała, by wystąpić z pismem bezpośrednio do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
lub za naszym pośrednictwem.

15/ Radny G. Kukowka zgłosił interpelację w sprawie nawiezienia kamienia na ul. Śmiałków w 
Szemrowicach.

16/  Radna  M.  Ochman  Lizurek  wnioskowała  o  zwiększenie  ilości  nawiezienia  kamienia  na 
Pustkowie i na ul. Mostową.

Burmistrz poinformowała, że czekamy aż wyschną drogi w szczególności teren Bzinicy i Pluder.
Trzeba wyliczyć  koszty strat  i  wyjazdy do akcji.  Ma nadzieję,  że otrzymamy środki  z  Urzędu 
Wojewódzkiego i może uda się wyremontować drogi. Most w Pludrach przy ul. Leśnej całkowicie 
odpłynął i czeka na naprawę, gdzie nie wiadomo czy wystarczy na ten cel kwita 100.000 złotych.

17/ Sołtys E. Wildau poinformowała, że w dniach 23-25 maja wzięła udział w XII Spotkaniach 
Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Tematem spotkania była komunikacja gmina- 
sołectwa.
Podziękowała   Pani  Burmistrz,  Radzie  Miejskiej  i  Panie  Helenie  Kościelny  za  to,  że  tak  jest 
wykorzystywany fundusz sołecki . Uważa, że należą się ukłony, że ten fundusz istnieje. W innych 
gminach zadania do realizacji ze środków funduszu soleckiego zostają narzucone, w Dobrodzieniu 
jest koncert życzeń.
Zaproponowała,  by w sprawie funduszu sołeckiego organizować spotkania wiejskie  w miesiącu 
sierpniu – wrześniu, co bardzo ułatwi zadanie.

18/ Burmistrz poinformowała, że w dniu 18 czerwca odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty na 
którym omówione zostaną sprawy związane z dowozem uczniów do szkół od 1 września 2013 
roku. Do tej pory odbędą się spotkania z rodzicami we wszystkich szkołach i gimnazjum.

19/  Sołtys  E.  Wildau  poinformowała,  że  chcieliby  poczynić  starania  o  nadanie  herbu  w 
Rzędowicach.  Zapytała  czy  wystarczy  uchwała  Rady  sołeckiej,  gdyż  z  tego  co  się  orientuje 
sołectwa nie muszą występować do Komisji Heraldycznej.

Sekretarz zobowiązał się do wyjaśnienia sprawy.

20/  Radna  I.  Miosga  poruszyła  sprawę  pozostawienia  wykoszonej  trawy  w  rowach  przy  Al. 
Wyzwolenia w Pludrach co powoduje zatrzymywanie się wody.

Punkt 13.

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