
Protokół Nr XXXIII/2014

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2014 roku.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15:00, a zakończono o godzinie 17:50

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było:15.

Obecni spoza rady byli:

–  Róża Koźlik Burmistrz Dobrodzienia

–  Marek Witek Zastępca Burmistrza

–  Waldemar Krafczyk Sekretarz Gminy

–  Aniela Kniejska Skarbnik Gminy

–  Klaudia Tkaczyk Dyrektor MGOPS

–  Dariusz Dykta Dyrektor ZGKiM

–  Mariusz Kucharczyk Radca Prawny

–  Anna Lis inspektor

–  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  realizacji  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Dobrodzień  

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego na rok 2013.

5. Sprawozdanie  z  działalności  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  

w Dobrodzieniu za 2013 rok.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Dobrodzień.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

• zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności

zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2014 roku,

• wprowadzenia na terenie Gminy Dobrodzień programu wspierającego rodzinę i seniora,

• przyjęcia  środków  z  Funduszu  Spójności  przez  Gminę  Dobrodzień  i  przyjęcia  do
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realizacji projektu  Plan gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Dobrodzień”,

• przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego,

• ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

w  zakresie  zadania  o  charakterze  użyteczności  publicznej  w  gminnych  przewozach

pasażerskich na terenie Gminy Dobrodzień,

• uprawnień do ulgowych i  bezpłatnych przejazdów środkami  miejskiego,  publicznego

transportu zbiorowego,

• regulaminu nadawania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”,

• zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie

przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

• wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,

• wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,

• zmiany lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii na

terenie Gminy Dobrodzień.

8. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

9. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Karpinski słowami „Otwieram XXXIII 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 do porządku obrad wprowadzić podjęcie uchwały

w sprawie  zmiany lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii na

terenie Gminy Dobrodzień.

Następnie porządek obrad po zmianach poddał pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

2



Punkt 3.

Burmistrz Różka Koźlik  przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj.  

od 18 marca 2014 r. do dnia 28 kwietnia 2014 r.

18  marca  Burmistrz  wzięła  udział  w  spotkaniu  założycielskim  stowarzyszenia  Obszaru

Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów - Olesno. Spotkanie odbyło się w UM w Kluczborku. Na

spotkaniu  zatwierdzono  Statut  Stowarzyszenia,  wybrano  Zarząd  Stowarzyszenia  oraz  podjęto

uchwałę o wysokości składek członkowskich (0,50 zł od mieszkańca gmina, 0,15 zł od mieszkańca-

powiat)

W tym  też  dniu  odbyło  się  Sprawozdawczo  Wyborcze   Zgromadzenie   Kluczborsko-Oleskiej

Lokalnej Organizacji Turystycznej. Zebranie odbyło się w gminie Zębowice. Udział w spotkaniu

wziął Z-ca Burmistrza Marek Witek.

24  marca w  Spóroku  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa

Działania  „Kraina  Dinozaurów”.  Głównym  tematem  zebrania  było  przyjęcie  sprawozdania   

z działalności Zarządu za rok 2013.

25  marca  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej.  Radni  na  posiedzeniu  dokonali  analizy

wykonania dochodów budżetu gminy za 2013 rok w tym windykację podatków i opłat za 2013 rok 

i zaległości z lat ubiegłych, oraz dokonali analizy działalności finansowej krytej pływalni za 2013

rok.

27 marca Burmistrz wraz z Z-cą wzięła udział w spotkaniu z dyrektorem GDDKiA p. Ulijaszem 

w sprawie budowy obwodnicy Myśliny.

W tym też dniu również Burmistrz wzięła udział w Walnym Spotkaniu Stowarzyszenia Rozwoju

Wsi Kocury i Malichów.

10 kwietnia odbyło się spotkanie z firmą Maximus Broker, z którą Burmistrz podpisała umowę na

wyłonienie  najkorzystniejszej  oferty  dotyczącej  ubezpieczenia  majątku  gminy  i  jednostek

organizacyjnych gminy.

W  tym  też  dniu  na  zaproszenie  koła  emerytów  w  Dobrodzieniu  Burmistrz  wzięła  udział  

w spotkaniu wielkanocnym.

16 kwietnia  odbyło się spotkanie Rady Opiniującej Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” 
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w celu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru na Odnowę i Rozwój Wsi. Gmina

Dobrodzień  w  ramach  tego  naboru  złożyła  wniosek  o  dofinansowanie  remontu  budynku

stanowiącego zaplecze socjalne na stadionie miejskim i wniosek został pozytywnie oceniony.

22  kwietnia   odbyło  się  otwarcie  ofert  w  przetargu  nieograniczonym  na  budowę  drogi  

w Szemrowicach (Krótka i Słoneczna) oraz w Zwozie (ul. Bielowcowa). Na przetarg wpłynęło  

8 ofert. Cena najniższa to 612.132,42 zł., a cena najwyższa to 845.850,05 zł.

W tym też dniu odbyło się posiedzenie Zarządu MG ZOSP. Na spotkaniu  podsumowano zebrania

sprawozdawcze oraz ustalono termin zawodów sportowo-pożarniczych na 21 września 2014.

23  kwietnia   odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Gospodarczej.  Udział  w  posiedzeniu  wziął

przedstawiciel  Opolskiego  Centrum  Rozwoju  Gospodarki  przedstawiając  informację  nt.

funkcjonowania  specjalnej  strefy  ekonomicznej.  Radni  na  posiedzeniu  zaopiniowali  wnioski  

o dzierżawę i kupno gruntów komunalnych, zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

gminy Dobrodzień za 2013r oraz pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:

 zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

 wprowadzenia na terenie gminy Dobrodzień programu wspierającego rodzinę i seniora,

 przyjęcia środków z Funduszu Spójności przez gminę Dobrodzień i przyjęcia do realizacji,

projektu :Plan Gospodarki nisko emisyjnej dla gminy Dobrodzień”,

 regulaminu nadawania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”,

 ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym,

 uprawnień  do  ulgowych  i  bezpłatnych  przejazdów  środkami  miejskiego  publicznego

transportu zbiorowego,

 przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego.

24  kwietnia Burmistrz  wraz  z  Zastępcą  wzięła  udział  w  szkoleniu  z  obrony  cywilnej

zorganizowanym przez Wojewodę Opolskiego. Szkolenie odbyło się w Pokrzywnej.

25 kwietnia dokonano wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na remont budynku Starej szkoły

w Pludrach. Wybrano ofertę Zakładu Usługowego Instalacji Sanitarnej WOD-KAN. C.O. i Gazowej

Jerzy Sklorz Świercze oraz Zakładu Elektroinstalacyjnego „OLDA” Dariusz Urbański Wędrynia

i wybrano ofertę firmy TOMBUD z Olesna na budowę dróg w Zwozie i Szemrowicach.
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Burmistrz udzieliła odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej Sesji RM.

Punkt 4.

Przewodniczący  Rady  Damian  Karpinski  przedstawił  sprawozdanie  z  realizacji  Rocznego

Programu  Współpracy  Gminy  Dobrodzień  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2013,  które  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Rada  Miejska  pozytywnie  przyjęła  sprawozdanie  z  realizacji  Rocznego  Programu  Współpracy

Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na rok 2013.

Punkt 5.

Dyrektor  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Klaudia  Tkaczyk  przedstawiła

sprawozdanie  z  działalności  MGOPS  w  Dobrodzieniu.  Sprawozdanie  stanowi  załącznik  do

niniejszego protokołu.

Rada Miejska pozytywnie przyjęła sprawozdanie z działalności MGOPS w Dobrodzieniu.

Punkt 6.

Dyrektor  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Klaudia  Tkaczyk przedstawiła  ocenę

zasobów pomocy społecznej  na rok 2013 dla  Gminy Dobrodzień w oparciu  o analizę lokalnej

sytuacji  społecznej  i  demograficznej.  Przedstawiona  ocena  obejmowała  osoby  i  rodziny

korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. W/w ocena

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Rada Miejska pozytywnie przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej w gminie.

Radny E. Korzyniewski zapytał od jakiej  zawartości alkoholu rodzic nie jest w stanie zająć się

dzieckiem?

Dyrektor K. Takaczyk odpowiedziała, że nie ma cyfry, w momencie interwencji jest do decyzja

spójna pracownika socjalnego MGOPS- u, lekarza oraz policjanta. 

Radny  E.  Korzyniewski  spytał  o  chęć  przeniesienia  się  MGOPS-u  w  inne  miejsce,  czy  są

podejmowane starania w tym kierunku?

Dyrektor K. Takaczyk odpowiedziała, że tak.

Burmistrz Róża Koźlik dodała, że starania są podejmowane, natomiast na dzień dzisiejszy brak

funduszy.
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Radny E.  Korzyniewski  wyraził  swoje zdumienie tym,  że w dwóch pomieszczeniach może się

pomieścić tyle osób, dodatkowo obsługując stale interesantów. 

Radna R. Gaś zapytała  co z pomieszczeniami po byłym pogotowiu?

Dyrektor K. Tkaczyk odpowiedziała, że nie posiada żadnej dokumentacji, ale z tego co się orientuje

Urząd zlecił wykonanie projektu - planu pomieszczeń Ośrodka na miejscu byłej policji, natomiast 

w ośrodku zdrowia są małe pomieszczenia i w dodatku w piwnicy.

Radny E. Korzyniewski spytał o koszt remontu?

Dyrektor K. Tkaczyk odpowiedziała, że nie ma takiej  wiedzy, jest  to pytanie raczej do referatu

Inwestycji,  gdzie są kompetentni pracownicy w tym zakresie.  Zaznaczyła,  że w pok. nr 3 było

robione odgrzybianie, natomiast grzyb i tak wychodzi na ściany, dlatego aby ustrzec się od takiej

sytuacji w przyszłości w pomieszczeniach po byłej policji  należy zrobić remont generalny.

Radny E.  Korzyniewski  spytał  czy Pani Burmistrz  może obiecać remont pomieszczeń po byłej

policji?

Burmistrz  Róża  Koźlik,  powiedziała  że  woli  nie  obiecywać,  a  robić,  natomiast  potwierdziła,  

że  rzeczywiście  jest  problem z  wychodzącym grzybem na  ścianach  i  to  nie  tylko  w pokojach

MGOPS-u ale również w pok. nr 4,5, oraz 1. Koszt remontu pomieszczeń po byłej policji to kwoty

rzędu  180  000,00  –  200  000,00  zł.  Jednak,  na  razie  są  ważniejsze  wydatki:  remont  mostu  

w Pludrach,  remont  drogi  w Klekotnej  -  inwestycja  ta  będzie  wykonana  w ramach  dotacji  ze

„schetynówki”  dzięki  czemu  będzie  można  trochę  zaoszczędzić.  Burmistrz  R.  Koźlik  sama

chciałaby,  aby  przeniesienie  MGOPS-u  do  pomieszczeń  byłej  policji  nastąpiło  jak  najszybciej

ponieważ pracownicy Urzędu też pracują w uciążliwych warunkach np. w pok. nr 1 pracuje 6 osób,

dzięki  przeprowadzce  MGOPS-u  osoby w nim pracujące  mogłyby zostać  rozdzielone  na  dwa

pokoje,  ale póki co ważniejsze są  wydatki m.in. na oświetlenie i remonty dróg niż remont Urzędu.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr  XXXIII/317/2014  w  sprawie  zmiany  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2014 roku.

Pani Burmistrz wyjaśniła iż powodem wprowadzenia zmian do „Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi…” jest wszczęte postępowanie nadzorcze Urzędu Wojewódzkiego wobec uchwały Nr

XXXII/304/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki…”.
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W związku z powyższym wprowadzono następujące zmiany:

1. w § 5 pkt 3 kwestionowanej uchwały był zapis, iż bezdomne zwierzęta po odłowieniu trafią do

schroniska bądź do przygabinetowego hotelu. Zmieniono na zapis: „Odłowione zwierzęta zostaną

niezwłocznie przewiezione i umieszczone w przygabinetowym hotelu…do czasu jego przekazania

do schroniska dla bezdomnych zwierząt,  chroniąc je przed niekorzystnymi dla nich czynnikami

atmosferycznymi”.

2. w § 6 wykreślono zapis: „Wydanie zwierzęcia można uzależnić od pokrycia poniesionych przez

Gminę  kosztów  związanych  z  odłowieniem,  opieką  weterynaryjną,  przewiezieniem  

i umieszczeniem  zwierzęcia w schronisku”.

3. § 14 uściślono o zapis, iż wykonanie zabiegów określonych w § 8, § 10 dodano § 11 wskazujący

gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich.

Wojewoda Opolski zamierzał uchylić wskazaną uchwałę, powstrzymał się jednak od podjęcia takiej

decyzji, gdyż został poinformowany pisemnie, że uchybienia zostaną zmienione na najbliższej sesji

zaplanowanej na 28 kwietnia b.r. czyli dzisiaj.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piort, 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  XXXIII/318/2014  w  sprawie  wprowadzenia  na  terenie  Gminy  Dobrodzień  programu

wspierającego rodzinę i seniora.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piort, 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 3

Nr XXXIII/319/2014 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności przez Gminę Dobrodzień

i przyjęcia do realizacji projektu  „Plan gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Dobrodzień”.

Burmistrz Róża Koźlik poinformowała, że została przydzielona dotacja na realizację projektu „Plan

gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Dobrodzień”. Pracownik Urzędu Pan Adrian Dyllong był na

negocjacjach  warunków  umowy w Warszawie,  natomiast  podjęcie  uchwały  w  tej  sprawie  jest

wymogiem niezbędnym przy realizacji w/w projektu. Skorzystać z tego projektu mogą wyłącznie

obiekty użyteczności publicznej m.in.: DOKiS, kryta pływalnia itd.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piort, 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  XXXIII/320/2014  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  usług  przewozowych  dla  gminnego

transportu zbiorowego.

Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej   Dariusz  Dykta  poinformował,  że

regulamin  był  już  objęty  zarządzeniem  Burmistrza  Dobrodzienia,  obecnie  należy  go  podjąć  

w formie uchwały. Został napisany w oparciu o regulamin PKS-u.

Radny E. Korzyniewski spytał czy przejazdy obejmują przystanek na ul. Wojska Polskiego?

Dyrektor Dariusz Dykta odpowiedział, że tak.

Radna Gaś zapytała na ile osób są pojazdy?

Dyrektor Dariusz Dykta odpowiedział, że posiadają 4  autobusy + 1 rezerwowy: neoplan na 49

osób, gimbus na 44 osoby, autosan na 39 osób, bus na 18 oraz dodatkowy autosan na 39 osób.

Radna J. Kasprzyk spytała o ilość pustych przejazdów?

Dyrektor Dariusz Dykta odpowiedział, że nie ma takich, ponieważ zawsze jeździ młodzież, a poza

tym z góry zostały ustalone puste miejsca dla pasażerów, którzy nie są uczniami, ok. 10-15 biletów

sprzedawanych jest dziennie dla osób nie uczących się.
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Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piort, 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 5

Nr XXXIII/321/2014 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym

transporcie  zbiorowym w  zakresie  zadania  o  charakterze  użyteczności  publicznej  w  gminnych

przewozach pasażerskich na terenie Gminy Dobrodzień.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piort, 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  XXXIII/322/2014  w  sprawie  uprawnień  do  ulgowych  i  bezpłatnych  przejazdów  środkami

miejskiego, publicznego transportu zbiorowego.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piort, 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 7

Nr XXXIII/323/2014 w sprawie regulaminu nadawania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”.

Burmistrz  R. Koźlik poinformowała,  że na wniosek radnego B. Cholewy została  wprowadzona

zmiana  do  regulaminu   nadawania  odznaki  „Srebrna  Róża  Dobrodzieńska”.  Odznaka  będzie

przyznawana nie częściej niż raz na okres kadencji rady  i będzie  wręczana podczas „Otwarcia Dni

Dobrodzienia”.  Odznaka  „Srebrna  Róża  Dobrodzieńska”  będzie  przyznawana  w  ostatnim  roku

kadencji.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piort, 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 8

Nr XXXIII/324/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca

2014 roku w sprawie przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży

Pożarnej

Radca Prawny Mariusz Kucharczyk wyjaśnił przyczynę i zakres zmian polegających na zamianie 

w  uchwale  słowa  „dotacja”  na  „środki”,  „środków”.  Powyższe  jest  zgodne  z  aktualnym

stanowiskiem prezentowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piort, 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 9

Nr XXXIII/325/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.

Radna I. Miosga spytała na jaki cel zwiększono dotację dla DOKiS-u?

Burmistrz Róża Koźlik odpowiedziała, że znalazł się sponsor na wymianę drzwi wejściowych wraz

z oszkleniem przedniej ściany. Sponsor zaproponował połowę wycenionej kwoty, ta zaś wynosi  

ok.  25  000,00  zł,  pozostałą  część  Burmistrz  proponuje  aby  sfinansować  z  budżetu  Gminy.

Dodatkowo, Pani Dyrektor DOKiS- u pozyskała sponsora na farby i gładzie, aby wyremontować

pomieszczenie po byłej kawiarni, natomiast za remont instalacji elektrycznej trzeba zapłacić.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piort, 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 XXXIII/326/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali : Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piort, 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 11

Nr  XXXIII/327/2014  w  sprawie  zmiany  lokalizacji  urządzeń  wytwarzających  energię  

z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dobrodzień.
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Radny E. Grabiński spytał co to znaczy 1500 granicy strefy? Co jest granicą strefy?

Zastępca Burmistrza Marek Witek odpowiedział,  że teren taki charakteryzuje się dużą gęstością

zabudowy  o  podstawowym  przeznaczeniu  na  cele  mieszkaniowe  albo,  jeżeli  istnieje  plan

zagospodarowania przestrzennego to teren taki jest w specjalny sposób oznaczony literami „MU” 

i kolorem brązowym.

Radny P. Czapla spytał, czy uchwała ta mogłaby również mieć zastosowanie w przypadku budowy

kopalni?

Burmistrz  Róża  Koźlik  odpowiedziała,  że  nie  ponieważ  do  wyjątkowo  uciążliwych  inwestycji

zaliczane są wiatraki, a nie kopalnie.

Burmistrz dodała, ze batalia w spr. wiatraków trwa już jakiś czas, radni nie zgodzili się na zmianę

planu  zagospodarowania.  Poinformowała,  że  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  uchyliło

odmowną decyzję  w sprawie  budowy wiatraków do ponownego rozpatrzenia.  Na nowo należy

wszcząć  postępowanie.  SKO  podważyło  niezbadanie  raportu  oddziaływania  na  środowisko,

głównie chodzi o to, że protesty mieszkańców nie są podstawą do wydania decyzji negatywnej.

Uchwała określająca odległość budowy wiatraków od zabudowań może być jednym z zabezpieczeń

przed kontrowersyjną inwestycją. Radny Kukowka zawnioskował, aby podjąć uchwałę, która jest

dzisiaj na Sesji. Burmistrz była na spotkaniu z Wojewodą Opolskim, który mówił,  że bardzo dużo

gmin boryka się z problem farm wiatrowych, nie należy się sugerować tylko wpływami do budżetu.

Wiatraki powinny stać tam gdzie wieje, a wieje w zachodniej części. 

Radny P.  Czapla  uważa,  że  wola  mieszkańców powinna być  brana  pod uwagę,  proponuje  aby

rozszerzyć tę uchwałę tak by dała możliwość zablokowania budowy kopalni piasków.

Burmistrz R. Koźlik dodała, że dla SKO protesty mieszkańców nie są podstawą do wydania decyzji

odmownej.  Wszelkie  uwagi  mieszkańców  powinny  być  rozpatrywane  na  rozprawie

administracyjnej. Aby wydać odmowną decyzję należy udowodnić nierzetelność raportu.

Radny P. Czapla powiedział, że ostatnia rozprawa administracyjna nic nie wniosła.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

Rozalia, Grabiński Edward, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, 

Kukowka Gabriel,, Miazga Tomasz,  Ochman –Lizurek

Małgorzata,Potyka Norbert

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

Wstrzymał się od głosu : Gaida Piort, Korzyniewski Eugeniusz, Miosga Irena,  Max Katarzyna
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Uchwały od Nr XXXIII/ 317 /2014 do NR XXXIII/ 327 /2014 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 8.

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 9.

Interpelacje i wnioski radnych.

Radny E. Grabiński spytał co w sprawie budowy obwodnicy?

Burmistrz  Róża  Koźlik  powiedziała,  że  była  wraz  z  z-cą  Burmistrza  w  GDDKiA  ale  nic

konkretnego się nie dowiedzieli, pismo w sprawie obwodnicy zostało wysłane też m.in. do Minister

Bieńkowskiej. Obecnie ma być wyznaczony termin spotkanie w spr. obwodnicy u pani Minister

Bieńkowskiej.

Burmistrz R. Koźlik przedstawiła następujące pisma:

• z Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zabezpieczenia zjazdu do Centrum Aktywności

Wiejskiej  w Kocurach,   zjazd  będzie  zabezpieczony przez  Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Opolu.

• z  Zarządu  Województwa  Opolskiego  w  sprawie  przebudowy  wysepki  w  Pietraszowie.

Istnieją  dwa  rozwiązania:  wyniesienie  istniejącej  wyspy  wraz  z  montażem  stałego

oznakowania i  dodatkowym oświetleniem lub kompleksowa przebudowa wyspy wraz ze

zmianą jej kształtu i wyraźnym odgięciem toru ruchu wraz z przebudową drogi na długości

100 m, oświetleniem i nowym oznakowaniem. ZWO proponuje rozwiązanie drugie.

• od Marszałka  Województwa Opolskiego w sprawie  przejścia  dla  pieszych w Pludrach,  

w  celu  poprawy  widoczności  oznakowania  pionowego  komisja  pozytywnie  opiniuje

postawianie znaków D-6 z tabliczkami T-27osobno po prawej i po lewej stronie, a także

zmiany lokalizacji znaków: E-2a i D-1 w obrębie tego przejścia i skrzyżowania z DW nr

901 z drogą powiatową nr 1975 O.
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• z GDDKiA informacja, iż została podjęta uchwała intencyjna w spr. budowy obwodnicy

Myśliny

• w  sprawie  budowy  chodnika  w  Główczycach  –  Starostwo  widzi  konieczność  budowy

chodnika, ale uzależnia swoją decyzję od wyników przetargów w tym roku.

Burmistrz R. Koźlik poinformowała o  pladze  kotów w miejscowości Pludry.  Gmina wyłapuje

pojedyncze sztuki i poddaje sterylizacji.

Sołtys  Brygida  Langer  zwróciła  się  z  prośbą o zakończenie  budowy chodnika w miejscowości

Myślina, część budowy została już sfinansowana z funduszu sołeckiego, natomiast pozostała część

powinna być sfinansowana z budżetu Powiatu.

Radna  R.  Gaś  poinformowała,  że  na  osiedlu  Wieczorka  k.  restauracji  Alex  jest  zdewastowany

słupek z tabliczką „ul. Zawadzkiego”. Prośba o sprawdzenie pozostałych tabliczek z nazwami ulic

na w/w osiedlu. 

Radny E. Korzyniewski zgłosił następujące interpelacje:

– na łuku ulicy Wojska Polskiego - Szemrowicka w Dobrodzieniu została umieszczona reklama,

która utrudnia widoczność,

– na  trasie  Makowczyce  -  Ligota  Dobrodzieńska  na  jednym  ze  skrzyżowań  jest  obrócony

drogowskaz z nazwą miejscowości Szemrowice w kierunku przeciwnym do właściwego,

– nieporządek na przystanku w miejscowości Myślina naprzeciw Sklepu/Baru,

–w miejscowości Myślina brak tablicy informującej o znajdującym się tam przedszkolu.

Radny T. Miazga zwrócił się z prośbą o wymianę piasku w piaskownicy znajdującej się w parku. 

Nawiązując  do  posiedzenia  Komisji  Oświaty  Radny  G.  Kukowka  poddał  pod  rozwagę

przygotowywany  przez  Rząd  projekt  ustawy  o  zmianie  płci  metrykalnej.  Zwracając  się  

z  zapytaniem  czy  ustawa  nie  umożliwi  dokonywania  fikcyjnych  korekt  płci  osobom,  które

chciałyby zawrzeć małżeństwo z osobą tej samej płci. Wprowadzenie takiej ustawy doprowadziłoby

do obejścia zapisów Konstytucji, która definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety.
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Sołtys E. Wiladu wręczyła zaproszenia na udział w zabawie QUEST, jednocześnie wyjaśniając na

czym ta zabawa polega.

Punkt 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia

XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Karpinski

Protokołowała:

Anna Lis
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