
Rada Miejska
w Dobrodzieniu  

Protokół

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 29 listopada 2013 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14-tej, a zakończono o godzinie 1615. 

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
− Dariusz Dykta                     Dyrektor ZGKiM
− Bożena Umiastowska         Dyrektor ZEASiP
− Barbara Orlikowska            Kierownik Referatu
− Sołtysi i zaproszeni goście wg 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. Podjęcie uchwał w sprawie:

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

 miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
rok 2014,

 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,
 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie 

Dobrodzień,
 wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących  żłobki lub 

kluby dziecięce w gminie Dobrodzień,
 przyjęcia  planu  nadzoru  nad  żłobkami,  klubami  dziecięcymi  oraz  dziennymi 

opiekunami,
 zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie 

ścieków,
 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 przekazania środków finansowych dla policji.

5. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia XXIX Sesji Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                                                                          1



Damian Karpinski słowami „ Otwieram XXIX Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.

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

Zaproponował,  by  dodatkowo  wprowadzić  do  porządku  obrad  podjęcie  uchwały  w  sprawie 
przekazania środków finansowych dla policji.

Następnie projekt porządku obrad po zmianie poddano głosowaniu.

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

Punkt 3.

Burmistrz  przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności  w okresie  między sesjami  tj.  w okresie  od 
31października do 29 listopada 2013 roku.

4  listopada Burmistrz  podpisała  umowę  na  dofinansowanie  remontu  budynku  starej  szkoły  w 
Pludrach. Wniosek złożony przez gminę został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dotacji. 
Planowany koszt remontu wynosi 260.372,39 zł. Planowana dotacja wyniesie 170.421,00 złotych.

5 listopada  udział w posiedzeniu Rady Opiniującej Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów w 
celu  oceny  wniosków  o  dofinansowanie  w  ramach  naboru  na  „Różnicowanie  w  kierunku 
działalności nierolniczej” oraz  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

7 listopada udział  w posiedzeniu komisji  konkursowej na stanowisko dyrektora Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie. Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów. 

18 listopada odbył się Opolski Kongres Energetyczny w ramach którego odbyła się konferencja nt. 
Energetyki konwencjonalnej i odnawialnych źródeł energii.  W konferencji wziął udział zastępca 
burmistrza.
W tym też dniu odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Dolna Mała Panew. 

19  listopada podpisana  została  ugoda  w  sprawie  ustalenia  i  wypłaty  odszkodowania  za 
nieruchomości  stanowiące  dotychczas  własność  gminy  Dobrodzień  a  przekazane  na  rzecz 
samorządu  województwa  opolskiego  z  przeznaczeniem  pod  budowę  obwodnicy  miasta 
Dobrodzienia.
W tym też  dniu  Burmistrz  wzięła  udział  w spotkaniu  z  seniorami  50+ zorganizowanym przez 
animatora osób starszych.

20 listopada odbyło się  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej.  Radni  dokonali  analizy wydatków na 
jednostki OSP na terenie gminy, analizy przekazywanych dotacji dla jednostek niepublicznych oraz 
analizy wykonania budżetu gminy za III kwartał 2013 roku.

21 listopada  odbyło  się  w Oleśnie  Forum Ekonomiczne Kooperacja  2013” w ramach którego 
rozdano nagrody „Perła Powiatu Oleskiego”. W kategorii - modernizacja roku – Główną nagrodę 
Perłę Powiatu Oleskiego otrzymała DOBROTEKA.
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22  listopada odbyło  się  otwarcie  ofert  na  budowę  oświetlenia  drogowego  ul.  Cegielnianej  w 
Klekotnej i ul. Topolowej w Gosławicach. Do przetargu przystąpiły 2 firmy. W dniu dzisiejszym 
została wybrana oferta - Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Bartyla z Kotorza Małego za kwotę 
110.577,00 zł. 

25 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej. Radni rozpatrzyli wnioski o najem 
lokali  mieszkalnych,  zapoznali  się  z  informacją  o inwentaryzacji  i  utylizacji  azbestu  w gminie 
Dobrodzień,  pozytywnie  zaopiniowali  wniosek  ZGKiM  o  zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego 
zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków.  Radni  pozytywnie  zaopiniowali 
projekty uchwał w sprawie:

– miejsko-gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  na 
2014r,

– Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2014,
oraz pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2014 rok.

26 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty.
Radni na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:

– miejsko-gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  na 
2014 rok,

– Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomani na rok 2014 rok,
− ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie 

Dobrodzień,
− przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
− wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce w gminie Dobrodzień,
oraz pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2014 rok.

Punkt 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XXIX/279/2013 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,

Burmistrz poinformowała,  że Program podlegał konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i 
zamieszczeniu na naszych stronach internetowych.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

Wstrzymał się od głosu : ---------------------- 
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Podpunkt 2.

Nr  XXIX/280/2013  w  sprawie  miejsko-gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych na rok 2014,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Podpunkt 3.

Nr XXIX/281/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2014,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Podpunkt 4.

Nr XXIX/282/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych w Gminie Dobrodzień,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

Wstrzymał się od głosu : ---------------------- 
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Podpunkt 5.

Nr  XXIX/283/2013  w  sprawie  wysokości  i  zasad  ustalania  dotacji  celowej  dla  podmiotów 
prowadzących  żłobki lub kluby dziecięce w gminie Dobrodzień,
Na pytanie radnych czy jest zainteresowanie utworzeniem żłobka, Burmistrz wyjaśniła, że wpłynął 
1 wniosek, który został wstrzymany z uwagi na brak uchwały w sprawie wpisu do rejestru żłobków.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Podpunkt 6.

Nr XXIX/284/2013 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami,

Jednym  z obowiązków  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta  miasta  wynikających  z ustawy  z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. 
zm.)  jest  sprawowanie  nadzoru  nad  żłobkiem,  klubem  dziecięcym  oraz  dziennym  opiekunem 
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Zgodnie z art. 56 i 57 czynności nadzorczych 
dokonują osoby upoważnione przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby upoważnione 
są uprawnione w szczególności do: 

1) wstępu  na  teren  nieruchomości,  obiektu,  lokalu  lub  ich  części  w dniach  i godzinach, 
w których działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana; 

2) żądania  ustnych  lub  pisemnych  wyjaśnień,  okazania  dokumentów  lub  innych  nośników 
informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem nadzoru; 

3)  dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych żłobkach lub 
klubach dziecięcych. 

W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny opiekun 
nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go 
do  usunięcia  stwierdzonych  nieprawidłowości  w wyznaczonym  terminie.  W przypadku 
nieusunięcia  w wyznaczonym  terminie  nieprawidłowości,  wójt,  burmistrz  lub  prezydent  miasta 
wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo rozwiązuje umowę z dziennym opiekunem bez 
zachowania okresu wypowiedzenia. 
Obowiązkiem rady gminy wynikającym z art.55  ustawy jest  przyjęcie  planu  nadzoru  w drodze 
uchwały.  W projekcie  przewiduje  się  przeprowadzanie  kontroli  raz  w roku.  Niezależnie  od 
przyjętego  planu  nadzoru,  na  podstawie  art.  55  ust.2  ustawy, 
"w  przypadku  powzięcia  informacji  o nieprawidłowościach  w organizacji 
i   funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru". 

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Gasch Erwin, Gaś 

                                                                                                                                                          5



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 : ---------------------- 

Radna Jadwiga Kasprzyk opuściła salę obrad.

Podpunkt 7.

Nr XXIX/285/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków,

Na  pytania  radnych  odpowiedzi  udzielał  Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej Dariusz Dykta.
Między innymi poruszono sprawę:

– strefy ochronnej, która powinna wynosić 20m od ujęcia wody – o fakcie tym należałoby 
poinformować rolników,

– ustalenia stałej opłaty abonamentowej.
Na pytanie Przewodniczącego Rady na którym ujęciu jest najlepsza woda, dyrektor Dykta wyjaśnił, 
że  w  Bzinicy,  problem  jest  na  ujęciu  przy  ul.  Rzędowickiej  (  duża  ilość  azotanów)  oraz  na 
Hadasikach  ( duża ilość manganu i żelaza).

Burmistrz poinformowała, że parę lat temu zrobiono koncepcję połączeń ujęć wody, wystarczyłoby 
podłączyć do jednego ujęcia w Bzinicy i byłoby jedno ujęcie dla całej gminy.

Dyrektor Dykta dodał, że wtedy trzeba by było zainwestować w uzdatnianie wody.

Na pytanie radnej R. Gaś jaka jest cena badania wody, dyrektor wyjaśnił, że badanie podstawowe 
kosztuje od 600,00 - 800,00 złotych, natomiast raz w roku wykonywany jest monitor przeglądu, 
który kosztuje 2,500 złotych.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Na salę obrad powróciła radna Jadwiga Kasprzyk.

Podpunkt 8.

Nr XXIX/286/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
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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, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Miosga Irena, Ochman –Lizurek Małgorzata, 
Potyka Norbert

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

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

Podpunkt 9.

Nr XXIX/287/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

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

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

Podpunkt 10.

Nr XXIX/288/2013 w sprawie przekazania środków finansowych dla policji,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

Przeciw : --------------------
Wstrzymał się od głosu : Korzyniewski Eugeniusz

Uchwały od nr XXIX/279/2013 do nr XXIX/288/2013 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt.5

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.
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Punkt 6.

Interpelacje i wnioski radnych:
1/  Przewodniczący Rady poinformował,  że  w dniu  14  grudnia   o  godzinie  10-tej  w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Gorzowie Śląskim odbędą się Mistrzostwa Opolszczyzny 
Radnych  w Tenisie Stołowym. Do udziału w imprezie zapraszają radnych, wójtów,  burmistrzów, 
starostów, ich zastępców, sekretarzy urzędów.
Radnych, którzy są zainteresowani udziałem w mistrzostwach prosi się o zgłoszenie w biurze rady 
do dnia 9 grudnia br.

2/ Na pytanie sołtysa  P. Mrugały dotyczące ul. Bocznej w Klekotnej, zastępca burmistrza wyjaśnił,  
że wybrano wykonawcę i będą zasypywane dziury, które są najbardziej uciążliwe. Złożony wniosek 
w schetynówkach jest po weryfikacji i nie zanosi się, by ta droga się załapała, ale nie zostanie on 
wycofany.

Sołtys poruszył sprawę odbioru dziecka z dyskoteki, która odbywała się w szkole. Ostatnio miał 
miejsce nieprzyjemny incydent, rodzice mieli odebrać dzieci z dyskoteki, która miała miejsce w 
szkole podstawowej w Szemrowicach. Po dyskotece były telefony ze szkoły, że rodzic ma osobiście 
odebrać dziecko ze szkoły lub dostarczyć upoważnienie na piśmie, że dziecko może odebrać ktoś 
inny.

Dyrektor Umiastowska wyjaśniła, że powstało jakieś nieporozumienie, gdyż złożone oświadczenie 
dotyczące odbioru dziecka  przez rodziców ważne jest cały rok szkolny i taki system obowiązuje 
we wszystkich szkołach.

Burmistrz stwierdziła, że dziecko rodzic odbiera sam, chyba, że wcześniej dostarczy upoważnienie, 
myśli, że jest to nieporozumienie.

3/  Radny  E.  Korzyniewski  poinformował,  że  dotarła  do  niego  informacja  odnośnie  spotkań 
przedszkolaków w domu kultury. Prosi o wyjaśnienie.

Dyrektor Umiastowka wyjaśniła, że spotkania i imprezy z udziałem przedszkolaków odbywające 
się w domu kultury są organizowane przy tę jednostkę a nie przedszkole.

Radny zapytał także ile zostało złożonych deklaracji i czy istnieje możliwość weryfikacji.

Burmistrz  wyjaśniła,  że  w styczniu  zostanie  złożone  sprawozdanie  za  okres  od  1  lipca  do  31 
grudnia 2013 roku na temat złożonych deklaracji. Stwierdziła, że były trochę niedociągnięcia w 
opłatach, otrzymujemy wykazy od firm ale czas pokaże jak będzie to w realizacji.

Na pytanie radnego E.Grabińskiego czy są osoby, które nie złożyły deklaracji i nie uiściły opłaty za 
wywóz nieczystości Burmistrz wyjaśniła, że  tak są takie przypadki.

4/ Radny G. Kukowka zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego czy istnieje możliwość podjęcia 
uchwały w sprawie określenia odległości  ustawienia wiatraków od zabudowań. Radny materiały w 
tej sprawie  przesłał  radcy prawnemu.

Radca prawny wyjaśnił, że sprawę konsultował z Wydziałem Nadzoru i Kontroli i uchwała tego 
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rodzaju najprawdopodobniej zostanie unieważniona.

Burmistrz wyjaśniła, że temat powróci na posiedzenie komisji w przyszłym roku.

Na  pytanie  radnego  G.Kukowki  czy  wcześniej  był  podejmowany  temat  dotyczący  strefy 
ekonomicznej,  Burmistrz  wyjaśniła,  że  gmina  nie  ubiegała  się  o  utworzenie  specjalnej  strefy 
ekonomicznej. Na terenie gminy od kilkunastu lat obowiązuje  uchwała w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy 
Dobrodzień, która z końcem tego roku traci ważność.

5/ Na pytanie radnego T. Miazgi, że osoby, które posypywały chodnik piaskiem były pracownikami 
ZGKiM, Dyrektor Dykta wyjaśnił, że otrzymał pomoc w postaci osób, które na podstawie wyroku 
Sądu Rejonowego w Kluczborku mają do przepracowania w czynie społecznym ilość godzin na 
rzecz miasta.

6/Zastępca Burmistrza przedstawił treść pisma mieszkańców Pietraszowa, które wpłynęło do tut. 
Urzędu  w dniu  19  listopada  2013  roku,  w  którym wyrażają  swoje  głębokie  niezadowolenie  z 
odpowiedzi udzielonej w piśmie z dnia 4 listopada 2013r.
Zastępca Burmistrza powrócił do pisma otrzymanego w dniu 7 października 2013r.od mieszkańców 
Pietraszowa a odczytanego na sesji w dniu 30 października br. oraz przedstawił treść odpowiedzi na 
to pismo, które przesłane zostało na ręce Sołtysa Pietraszowa w dniu 4.11.br.
W związku  z  tym pismem zostało  wystosowane  pismo  do  Generalnego  Inspektora  Transportu 
Drogowego,  którego  treść  została  odczytana  przez  zastępcę  burmistrza.  Zastępca  burmistrza 
wyjaśnił,  że w obu otrzymanych pismach od mieszkańców Pietraszowa ciężar położony jest  na 
drogę 901. Gmina ma prawo odpowiedzieć, zająć stanowisko tak jak uważamy, staramy się, by ten 
radar  tam stanął.  Nie  odpuścimy,  ale  nie  zmusimy nikogo,  by  postąpił  jak  jak  my uważamy. 
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego już raz wypowiedziała się w tej sprawie.
Jak otrzymamy odpowiedź to prześlemy ją mieszkańcom. Zastępca Burmistrza poinformował, że 
minimalny koszt 2 wysepek wynosi około 200.000 złotych.

Punkt.7.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Karpinski
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