
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 30 października 2013 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 18-tej.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było:15

Obecni spoza Rady byli:

− Róża Koźlik                           Burmistrz Dobrodzienia
− Marek Witek                          Zastępca Burmistrza
− Waldemar Krafczyk               Sekretarz Gminy
− Tomasz Kubicki                     Komendant Powiatowej Policji w Oleśnie
− Dariusz Dykta                        Dyrektor ZGKiM
− Mariusz Kucharczyk              Radca Prawny
− Barbara Orlikowska               Kierownik Referatu   
− Sołtysi i goście zaproszeni wg listy obecności

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
4. Informacja  dotycząca  oświadczeń  majątkowych  złożonych  Przewodniczącemu  Rady 

Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych.
5. Informacja  dotycząca  oświadczeń  majątkowych  złożonych  Burmistrzowi  Dobrodzienia 

przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

− wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 
stanowiących lokalne mieszkalne,

− przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,

− wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
− wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
− wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień,
− podatku od środków transportowych,
− ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień,
− stawek opłaty od posiadania psów.

7. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia  XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Karpinski słowami „ Otwieram XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
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Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 15 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 wykreślić z porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy  Gminy  Dobrodzień  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Na sesję zaproszono także Komendanta Powiatowej Policji w Oleśnie Pana Tomasza Kubickiego, 
który zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu samochodu.

Następnie projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Komendanta Powiatowej Policji w Oleśnie Pana Tomasza 
Kubickiego o zabranie głosu.

Pan Komendant podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.
Zwrócił  się  do  radnych  z  prośbą  o  rozważenie  możliwości  wsparcia  finansowego  zakupu 
samochodu dla k
Komisariatu Policji w Dobrodzieniu.  Przypomniał, że dobrodzieński radiowóz na drodze 901 w 
wyniku wymuszenia pierwszeństwa przez inny pojazd,  uległ  wypadkowi.  Wyjaśnił,  że  środki z 
polisy nie trafiają bezpośrednio do nich tylko do centrali.
Komendant stwierdził, że istnieje taka możliwość, by wspólnymi siłami nabyć pojazd – radiowóz 
nieoznakowany za kwotę 60.000 złotych w tym dotacja samorządowa wynosiłaby 20.000 złotych 
( 10.000 złotych zadeklarowała  gmina Zębowice) i dobrze by było gdyby brakującą kwotę 10.000 
złotych przeznaczyła gmina Dobrodzień. Jest szansa otrzymania samochodu jeszcze w tym roku. 
Samochód będzie służył tylko gminie Dobrodzień i gminie Zębowice. 
Komendant stwierdził, że ma świadomość, że gminy borykają się z problemami finansowymi ale 
zapewnił, że nie będzie prosił o dodatkowe środki na zakup paliwa.

Komendant odniósł się do sprawy karania osób głównie starszych za nieprzechodzenie po pasach, o 
sprawie dowiedział się od Pani Burmistrz. Wyjaśnił, że nigdy nie jest to robione dla statystyk, nikt  
nie chce poniewierać ludźmi.
Stwierdził,  że  zagrożeniem są piesi  i  rowerzyści.  Dbając o bezpieczeństwo muszą respektować 
niektóre rzeczy. Poinformował, że Główny Komendant Policji zawsze prosi o zdrowy rozsądek. 

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  na  ostatnim  posiedzeniu  komisji  był  poruszany  temat 
zakupu samochodu ale informacja przedstawiona w dniu dzisiejszym uległa zmianie.

Burmistrz wyjaśniła, że na posiedzeniu komisji zastanawiano się czy stać nas na wydanie 34.000 
złotych na zakup samochodu, gdyż wcześniej podana została taka właśnie kwota.
Wprowadzając  dziś  dodatkowo  środki  z  dotacji  do  budżetu  większe  niż  przewidywano,  nie 
będziemy zmuszeni zaciągać kolejnego kredytu. Przyznając kwotę 10.000 złotych jeżeli będzie taka 
wola radnych, środki te będzie można znaleźć w budżecie.
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Radny E. Korzyniewski czy kredyt w wysokości 50.000 złotych został już zaciągnięty.

Burmistrz wyjaśniła, że została podjęta uchwała, natomiast kredyt może zostać zaciągnięty w razie 
zobowiązań do 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący  Rady wyjaśnił,  że  do  policji  zwracamy się  o  zabezpieczenie  imprez,  procesji 
Bożego Ciała, jest to współpraca obopólna. Przewodniczący Rady zwrócił się do Komendanta o 
podanie miejsc patroli, stwierdził, że wiemy gdzie najczęściej dochodzi do wykroczeń i możemy 
zasugerować miejsca kontroli.
Poinformował,  że w miejscowości  Turza patrol stoi  tuż za zakrętem, gdzie kierowca nie zdąży 
nawet nabrać prędkości, nie stwarza on niebezpieczeństwa, jest to środek wsi. Natomiast brak jest 
patroli  przy ul.  Piastowskiej  w Dobrodzieniu gdzie jest  przedszkole i  szkoła.  Poruszył  problem 
parkowania samochodów w tym miejscu.

Komendant Kubicki wyjaśnił, że przy drogach wojewódzkich i krajowych  są wyznaczane odcinki, 
gdzie pojawia się patrol. Ulica Piastowska w Dobrodzieniu jest ulicą specyficzną, niebezpieczną, 
która  nie  posiada  miejsca  na  bezpieczny  patrol  dla  kontrolującego  i  korzystającego  z  ruchu. 
Stwierdził, że bardzo chętnie zabezpieczają imprezy, gdyż podwyższa to bezpieczeństwo.

Na  pytanie  radnej  J.  Kasprzyk  czy  policjanci  z  komisariatu  w Dobrodzieniu  mogą  wystawiać 
mandaty za przechodzenie nie po pasach, Komendant Kubicki wyjaśnił, że tak mogą.
Radna stwierdziła, że gmina dała działkę pod budowę nowego komisariatu, pomieszczenia, które 
opuścili  zostawili  w  opłakanym  stanie.  Zapytała,  czy  jeżeli  przeznaczymy  środki  na  nowy 
samochód postarają się o chodnik koło nowego komisariatu.

Radny  E.  Grabiński  stwierdził,  że  na  posiedzeniu  komisji  podana  została  inna  kwota 
dofinansowania zakupu samochodu. Sytuacja się zmieniła  i myśli, że będzie to pożyczka a nie 
dotacja. Gdy otrzymają środki z ubezpieczenia to środki zostaną zwrócone.

Komendant  Kubicki  wyjaśnił,  że  pojawiła  się   możliwość   otrzymania  samochodu  przy 
dofinansowaniu samorządu w wysokości 20.000 złotych po 10.000 złotych od każdej z gmin – 
Zębowice i Dobrodzień   

Radny G. Kukowka  zapytał:
 czy pojazd nieoznakowany będzie posiadał wideo rejestrator,
 jak rozwiązać skutecznie problem rynku, stworzyć strefę pieszych, zlikwidować pasy.

Komendant Kubicki wyjaśnił, że oznakowanie informujące o strefie pieszych nic nie da jeżeli 
kierowcy nie będą tego respektowali. Jeżeli wyłączy się rynek z ruchu to znikną sklepy w rynku tak 
jak to miało miejsce w Oleśnie. Należy zastanowić się nad rozwiązaniem.

Radny B. Cholewa stwierdził, że nie jest zadowolony z pracy funkcjonariuszy z Dobrodzienia. 
Uzasadnił to złym zabezpieczeniem Dni Dobrodzienia, gdzie dyżur pełniło tylko dwóch 
funkcjonariuszy z uwagi na trwające urlopy.

Komendant Kubicki wyjaśnił, że podczas Dni Dobrodzienia są wzmożone siły. W przypadku 
niezadowolenia i uwag należy te sprawy zgłaszać.

Radny E. Korzyniewski  stwierdził, że policjanci są mało operatywni na co przykładem mogą być 
powstałe zniszczenia w parku miejskim. Na ul. Opolskiej zatrzymują mieszkańców, natomiast 
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przydali by się na rynku, przez który samochody jeżdżą z nadmierną prędkością.
Poprosił Komendanta, by postawić samochód w rynku koło Totolotka, gdyż samo ustawienie 
samochodu robi wrażenie na kierowcach, którzy ograniczają prędkość.
Radny przypomniał, że kiedyś samochód  policyjny stawiano naprzeciw Domu Dziecka i był efekt.

Radny B. Cholewa zaproponował, by patrol ustawić na skrzyżowaniu z ul. Dworcową.

Komendant Kubicki poinformował, że temat zostanie przedyskutowany z Komendantem Policji w 
Dobrodzieniu Panem Siwiaszczykiem.

Przewodniczący Rady zapytał czy Komendant słyszał, że w Dobrodzieniu jest określona grupa 
młodzieży, z którą nasi policjanci nie mogą sobie poradzić.

Komendant Kubicki wyjaśnił, że ich rola ogranicza się do tego, że kompletują materiały i sprawę 
przekazują do sądu. Podziękował za krytyczne uwagi.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem czy wyrażają zgodę na partycypację w 
kosztach zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Dobrodzieniu.

W głosowaniu jawnym 12 radnych głosowało „za” a 3 radnych „ wstrzymało się od głosu”.

Pani Burmistrz korzystając z obecności Komendanta Powiatowej Komendy Policji poinformowała, 
że otrzymaliśmy pismo mieszkańców Pietraszowa, w którym między innymi wnoszą o zapewnienie 
bezpieczeństwa poprzez podjęcie działań mających na celu ograniczenie prędkości pojazdów 
poruszających się na drodze wojewódzkiej przebiegającej przez Pietraszów.
Burmistrz przedstawiła treść otrzymanego pisma.

Komendant Kubicki zajął stanowisko w powyższej sprawie.

Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w piśmie, informując, że 
odpowiedź będzie udzielona także w formie pisemnej i zostanie przesłana do sołtysa.

Sołtys sołectwa Pietraszów wnioskowała w imieniu mieszkańców, którzy czują się zapomniani o 
częstsze patrole.

Na pytania radnych odnośnie bezpieczeństwa odpowiedzi udzielał Komendant Kubicki.

Przewodniczący Rady ponowił prośbę, by nie karać rowerzystów poruszających się po chodniku 
przy drodze 901.

Punkt 3.

Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. w okresie od 17 
października do 30 października 2013 roku.

17 października Burmistrz podpisała akt notarialny na przekazanie gruntu obok Caritasu dla Parafii. 
W tym też dniu wzięła udział w spotkaniu na temat podsumowania działań jakie miały miejsce w 
2013 roku dotyczące targów meblowych. Spotkanie odbyło się w Dobrotece.

21 października odbył się przetarg na odbudowę mostu w Pludrach. Do przetargu przystąpiły 3 
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firmy. Oferta z najniższą ceną opiewała na kwotę 287.637,66 zł firmy HUCZ z Boronowa.
W  tym  dniu  odbyło  się  wspólne  posiedzenie  Komisji  Gospodarczej  z  Komisją  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek o przejęcie ul. Piaskowej w 
Pludrach jako drogi gminnej. Pozytywnie  zaopiniowali przedstawione projekty uchwał w sprawie:

− podatku od środków transportowych,
− wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień,
− ustalenia stawek opłaty targowej.

Negatywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów.

22 października odbył się przetarg na wykonanie placu zabaw w ramach Radosna Szkoła, który ma 
powstać  w  Szkole  Podstawowej  w  Dobrodzieniu.  Do  przetargu  przystąpiły  4  firmy.  Oferta  z 
najniższą ceną  złożona została przez Firmę ULBUD z Lasowic Wielkich na kwotę 135.684,25 zł. 
Oferta najdroższa  opiewała na kwotę 274.686,06 zł.

W tym też dniu odbył się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Solnej w Dobrodzieniu. 
Do przetargu przystąpiło 5 oferentów. Cena wywoławcza lokalu to kwota 66.048,00zł. W wyniku 
przeprowadzonego przetargu uzyskano kwotę 91.548,00 zł.

24  października  Burmistrz  podpisała  umowę  z  wykonawcą  na  przebudowę  i  rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Pludrach. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu. Jest to Zakład 
Remontowo-Budowlany  KAR-BUD  Karol  Pilchowiec  z  Częstochowy.  Umowa  z  wykonawcą 
podpisana została na kwotę 2.189.400,00 złotych. W tym koszt dokumentacji na kwotę 36.900,-
złotych. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2013 – 2015.

28 października odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP. Głównym tematem posiedzenia 
były  przeglądy  techniczne  w  jednostkach  OSP  na  terenie  gminy,  włączenie  jednostki  OSP 
Główczyce do KSRG oraz ustalenie terminarzu spotkań sprawozdawczych w jednostkach w 2014 
roku.

Punkt 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie  z art.24h ust. 12 ustawy o samorządzie 
gminnym radni zobligowani zostali do złożenia oświadczeń majątkowych w ustawowym terminie tj 
do dnia 30 kwietnia 2013 roku co uczynili.
Kopie oświadczeń majątkowych wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu za rok 
2012  zgodnie  z  art.24h  ust.6  ustawy  o  samorządzie  gminny,  przesłane  zostały  do  Urzędu 
Skarbowego, który również dokonuje szczegółowej analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
Oświadczenia majątkowe zostały także udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej 
stronie internetowej.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informację Urzędu Skarbowego dotyczącą  analizy 
przesłanych oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił  informację złożoną przez Burmistrza Dobrodzienia 
dotyczącą  oświadczeń  majątkowych  złożonych  Burmistrzowi  Dobrodzienia  przez  pracowników 
urzędu  i  jednostek  organizacyjnych  a  także  informację  Urzędu  Skarbowego  dotyczącą  analizy 
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przesłanych oświadczeń majątkowych.

Następnie  przedstawił  treść  pisma  Wojewody  opolskiego  w  sprawie  analizy  oświadczeń 
majątkowych  złożonych  za  2012  rok  przez  Burmistrza  Dobrodzienia  Różę  Koźlik  oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Damiana Karpinskiego.

Informacje stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr  XXVIII/273/2013  w sprawie  wyrażenia  zgody na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  Gaida Piotr,  Gasch 
Erwin,  Gaś  Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski 
Eugeniusz, Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek 
Małgorzata, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 2.

Nr XXVIII/274/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  Gaida Piotr,  Gasch 
Erwin,  Gaś  Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski 
Eugeniusz, . Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek 
Małgorzata, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 3.

Nr XXVIII/275/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  Gaida Piotr,  Gasch 
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Erwin,  Gaś  Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski 
Eugeniusz, Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek 
Małgorzata, Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 4.

Nr XXVIII/276/2013 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i 
gminy Dobrodzień

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  Cholewa  Bartosz,  Gaida  Piotr,  Gasch  Erwin,  Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz. 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

Wstrzymał się od głosu : Czapla Paweł

Podpunkt 5.

Nr XXVIII/277/2013 w sprawie podatku od środków transportowych

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  Cholewa  Bartosz,  Gaida  Piotr,  Gasch  Erwin,  Gaś 
Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski  Eugeniusz, 
Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

Wstrzymał się od głosu : Czapla Paweł

Podpunkt 6.

Nr  XXVIII/278/2013  w  sprawie  ustalenia  stawek  opłaty  targowej  na  terenie  miasta  i  gminy 
Dobrodzień

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  Gaida Piotr,  Gasch 
Erwin,  Gaś  Rozalia,  Grabiński  Edward,  Karpinski  Damian,  Kasprzyk  Jadwiga,  Korzyniewski 
Eugeniusz, Kukowka Gabriel, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek 
Małgorzata, Potyka Norbert
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Przeciw : --------------------
Wstrzymał się od głosu : ---------------------- 

Podpunkt 7.

Nr XXVIII/279/2013 w sprawie stawek opłaty od posiadania psów

Projekt  uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : ------------------------------

Przeciw  :  Cholewa  Bartosz,  Czapla  Paweł,  Gaida  Piotr,  Gasch  Erwin,  Gaś  Rozalia,  Grabiński 
Edward, Karpinski Damian,  Kasprzyk Jadwiga, Korzyniewski Eugeniusz, Kukowka Gabriel, Max 
Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert

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

Uchwały od Nr XXVIII/273/2013 do Nr XXVIII/278/2013 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 7.

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

Po  zapoznaniu  się  z  treścią  protokołu  przez  radnych,  Przewodniczący  Rady  poddał  go  pod 
głosowanie.

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został jednogłośnie.

Punkt 8.

Interpelacje i wnioski radnych.

1/  Radca  prawny  udzielił  odpowiedzi  radnemu  E.  Grabińskiemu  na  zapytanie  dotyczące 
wypełnienia oświadczenia majątkowego.

2/ Radna M. Ochman-Lizurek zapytała, czy na Klekotną będzie dowieziony kamień.

Zastępca Burmistrz wyjaśnił, że w tej sprawie wczoraj był sołtys i postara się coś zaradzić.

3/ Radny E. Korzyniewski wnioskował, by w budżecie na 2014 rok uwzględnić budowę chodnika 
przy ul. Szemrowickiej ( od jezdni do bloku, jest to odcinek 50m ).

Zastępca Burmistrza stwierdził, że jadąc tą ulicą widzi nieodpowiedzialność ludzi idących jezdnią, 
gdyż można przejść łącznikiem koło budynku p. Franczoka, natomiast od strony bloku jest pobocze.
Jest to droga powiatowa.

4/  Na  pytanie  Sołtys  sołectwa  Pietraszów  gdzie  należy  zwrócić  się  o  zamontowanie  lustra  w 
miejscu wyjazdu z ul. Gromadzkiej na Koszwicką burmistrz wyjaśniła, że wystarczy przestrzegać 

                                                                                                                                                            8 



przepisów.
Sołtys  poinformowała  także o trudnościach związanych z  włączeniem się  do ruchu drogowego 
wyjeżdżając z kościoła w Pludrach na drogę wojewódzką.
Sołtys zapytała także o sortownię śmieci w Pludrach.

Burmistrz wyjaśniła, że wydana została decyzja negatywna. Inwestor się odwołał a SKO wydało 
decyzję do ponownego rozpatrzenia. Poinformowała, że protesty mieszkańców nie są argumentem 
do wydania negatywnej opinii środowiskowej.

Punkt 9.

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

Przewodniczący Rady
Damian Karpinski
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