
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr I / 2014

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

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 16.30.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było: 14
Nieobecna radna Brygida Langer.

Spoza Rady obecni byli:
- Róża  Koźlik                                     Burmistrz Dobrodzienia
- Marek  Witek                                    Zastępca Burmistrza 
- Waldemar Krafczyk                          Sekretarz Gminy 
- Mariusz Kucharczyk                         Radca Prawny
- Helena  Kościelny                             Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w D-niu 
- Barbara  Orlikowska                         Kierownik Referatu

Punkt 1.

Otwarcia I Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał najstarszy wiekiem radny obecny na sali
Eugeniusz Korzyniewski słowami „ Otwieram I Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Pan Eugeniusz Korzyniewski podziękował za powierzenie tak zaszczytnej funkcji.  Zapewnił, że
dołoży starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.

Następnie Pan Korzyniewski powitał  Panią Burmistrz Różę Koźlik, Zastępcę Burmistrza Marka
Witka,  Sekretarza Gminy Waldemara Krafczyka,  Przewodniczącego Rady Miejskiej  poprzedniej
kadencji  Damiana  Karpinskiego,  Radcę  Prawnego  Mariusz  Kucharczyka,  Przewodniczącą
Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Dobrodzieniu  Helenę  Kościelny,  Kierownika  Referatu
Organizacyjno-Samorządowego Barbarę Orlikowską, która między innymi zajmuje się sprawami
związanymi z  działalnością  Rady Miejskiej,  Pana  Gabriela  Kukowkę oraz  gości  przybyłych na
sesję.

Pan Eugeniusz Korzyniewski poinformował, że zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego
w Opolu I z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
oraz  załącznikiem  do  postanowienia  przedstawi  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji,  który  uległ
niewielkim  zmianom.  Zmieniony  załącznik  radni  otrzymali  przed  sesją.  Zmiana  polega  na
wprowadzeniu przez Komisarza Wyborczego punktu dotyczącego Wyboru Wiceprzewodniczących
Rady.
Następnie przedstawił porządek obrad.

1. Otwarcie sesji – co już uczynił.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie qworum.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.

                                                                                                                                                      1



7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Dobrodzienia i złożenie przez niego
ślubowania.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Do przedstawionego porządku obrad radni nie wnieśli żadnych uwag ani zmian.

Projekt porządku obrad poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Punkt 2.

Przewodnicząca Miejskiej  Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu Pani Helena Kościelny dokonała
wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 3.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.

Prowadzący sesję odczytał rotę ślubowania o następującej treści:

„  Wierny Konstytucji  i  prawu Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję uroczyście  obowiązki  radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Następnie odczytywał  listę radnych do ślubowania.

Wyczytywani  kolejno  radni  złożyli  ślubowanie  wstając  i  wypowiadając  słowo  „  ślubuję”  lub
„ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Prowadzący sesję pogratulował  radnym oraz stwierdził,  że  radni  po złożeniu ślubowania objęli
mandat radnego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 4.

Prowadzący sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w
sesji  uczestniczy 14 radnych,  nieobecna jest  Pani  Brygida Langer,  która usprawiedliwiła  swoją
nieobecność  na  sesji.  Liczba  ta  stanowi  quorum,  przy  którym może  obradować  i  podejmować
uchwały rada miejska.

Punkt 5.

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Prowadzący sesję poinformował radnych, że przed przystąpieniem do wyboru przewodniczącego i
wiceprzewodniczących rady miejskiej należy powołać komisję skrutacyjną, z uwagi na konieczność
przeprowadzenia tajnego głosowania zgodnie z obowiązującym prawem.

Do pracy w komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych:
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1/ Miazga Tomasz             - wyraził zgodę na pracę w komisji
2/ Max Katarzyna             - wyraziła zgodę na pracę w komisji
3/ Wloczyk Joachim         - wyraził zgodę na pracę w komisji

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska jednogłośnie zatwierdziła skład osobowy komisji
skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej.

Punkt 6.

Prowadzący sesję radny Eugeniusz Korzyniewski zwrócił  się do radnych z prośbą o zgłaszanie
kandydatów na przewodniczącego rady miejskiej.

Radna Katarzyna Max zgłosiła kandydaturę Pana Damiana Karpinskiego.

Radny Damian Karpinski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Piotr Kapela zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Jasińskiego.

Radny Andrzej Jasiński wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Radny  Damian  Karpinski  poinformował,  że  był  przewodniczącym  rady  miejskiej  przez  dwie
ostatnie kadencje, jest żonaty i  ma dwoje dzieci. Posiada spore doświadczenie w samorządzie,
współpraca z burmistrzem układała się dobrze, brał udział w zebraniach wiejskich, praca w radzie
przebiegała  pomyślnie,  jeżeli  zostanie  wybrany  to  będzie  realizował  zadania  rozpoczęte  w
poprzedniej kadencji rady.

Radny Andrzej Jasiński ma 41 lat, żonaty, 3 dzieci, pracuje na Uniwersytecie Opolskim, pragnie
współpracować z wszystkimi, bardziej zaktywizować mieszkańców, przez jedną kadencję zasiadał z
boku sali.

Prowadzący sesję ogłosił 10 minutową przerwę.

Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy przygotowując kartki do głosowania.

Po przerwie:

Prowadzący sesję radny Eugeniusz Korzyniewski  poinformował o treści  artykułu 25a ustawy o
samorządzie gminnym oraz o orzecznictwie NSA w tym między innymi o wyroku  Naczelnego
Sądu Administracyjnego sygn. Akt II OSK 1865/09 w przedmiocie wyboru przewodniczącego rady
gminy, zgodnie z którym radny nie powinien brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji,
jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Należy zauważyć, że głosowanie w sprawie wyboru
przewodniczącego rady gminy dotyczy również interesu prawnego kandydata na to stanowisko o
charakterze majątkowym. Dlatego też radni kandydujący na funkcję przewodniczącego powinni
rozważyć wyłączenie się a aktu głosowania.

Następnie poprosił komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i dokonanie aktu głosowania.
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Wyjaśnił, że głos ważny jest wtedy, gdy radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X”
przy nazwisku jednego kandydata, którego popiera.
Jeżeli nie popiera żadnego kandydata to kratki pozostają puste.

Prowadzący sesję ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej wyczytywał z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji
radnych, z wyłączeniem osób kandydujących na przewodniczącego rady, które wyłączyły się z aktu
głosowania.

Wyczytywani kolejno radni podchodzili do urny i wrzucali karty do głosowania.

Po  zebraniu  do  urny  wszystkich  kart   do  głosowania   komisja  udała  się  do  oddzielnego
pomieszczenia w celu obliczenia wyników głosowania.

Prowadzący sesję ogłosił  przerwę.

Po przerwie.

Po  przeliczeniu  głosów  przewodniczący  komisji  skrutacyjnej  Tomasz  Miazga  ogłosił  wyniki
tajnego głosowania, w wyniku którego radny Damian Karpinski uzyskał 8 głosów na ogólną liczbę
12 radnych biorących udział w głosowaniu ( osoby kandydujące wyłączyły się z aktu głosowania )
wybrany został Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. 

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Prowadzący sesję Eugeniusz Korzyniewski przedstawił uchwałę Nr I / 1 / 2014 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Prowadzący  sesję  poprosił  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  o  zajęcie  miejsca  przy  stole
prezydialnym i poprowadzenie dalszej części sesji rady miejskiej oraz pogratulował wyboru.

Nowo  wybrany  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Damian  Karpinski  podziękował  radnym  za
zaufanie, stwierdził, że postara się sumiennie wykonywać swoje obowiązki.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady poinformował,  że zgodnie z § 5 ust.3  Regulaminu Rady Miejskiej  radni
dokonują wyboru dwóch wiceprzewodniczących rady. 
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących rady miejskiej.

Radny Piotr  Kapela zgłosił  kandydaturę radnego Andrzeja  Jasińskiego,  który wyraził  zgodę na
kandydowanie.

Radny  Damian  Karpinski  zgłosił  kandydaturę  radnego  Pawła  Czapli,  który  wyraził  zgodę  na
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kandydowanie.

Poza wyżej wymienionymi kandydaturami innych nie zgłoszono. 

Komisja  skrutacyjna  przystąpiła  do  pracy  przygotowując  kartki  do  głosowania   na  kandydata
Andrzeja Jasińskiego, który został zgłoszony jako pierwszy.

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku
„X”  w  kratce   oznaczonej  słowem    „TAK”   kiedy  oddaje  głos  za  wyborem  kandydata  lub
postawieniu  znaku  X  w  kratce  oznaczonej  słowem   NIE  jeżeli  głosuje  przeciwko  wyborowi
kandydata.
Nie postawienie znaku oznacza głos nieważny.
Wyjaśnił,  że  radny kandydujący powinien rozważyć decyzję o wyłączeniu się od głosowania z
uwagi na posiadanie interesu prawnego.

Następnie ogłoszono przerwę w obradach.

Po przerwie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał z listy obecności z imienia i nazwiska obecnych
na  sesji  radnych,  z  wyłączeniem osoby kandydującej  na  funkcję  wiceprzewodniczącego,  która
wyłączyła się z aktu głosowania.

Wyczytywani kolejno radni podchodzili do urny i wrzucali karty do głosowania.

Po  zebraniu  do  urny  wszystkich  kart  do  głosowania  komisja  udała  się  do  oddzielnego
pomieszczenia w celu obliczenia wyników głosowania.

Po przerwie.

Po  przeliczeniu  głosów  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Tomasz  Miazga  ogłosił  wyniki
tajnego głosowania,  w wyniku którego  Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu
został wybrany radny Andrzej Jasiński, który otrzymał 10 głosów na  „TAK”
( osoba kandydująca wyłączyła się z głosowania ).

Protokół komisji skrutacyjnej załącza się do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  uchwałę  Nr  I  /  2  /  2014  w  sprawie  wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy przygotowując kartki do głosowania  na kandydata Pawła
Czaplę, który został zgłoszony jako drugi kandydat.

Przewodniczący Rady wyjaśnił,  że  radny dokonuje  wyboru  poprzez  postawienie  znaku  „X”  w
kratce  oznaczonej słowem   „TAK”  kiedy oddaje głos za wyborem kandydata lub postawieniu
znaku X w kratce oznaczonej słowem  NIE jeżeli głosuje przeciwko wyborowi kandydata.
Nie postawienie znaku oznacza głos nieważny.
Wyjaśnił,  że radny kandydujący powinien rozważyć decyzję o  wyłączeniu się od głosowania z
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uwagi na posiadanie interesu prawnego.

Następnie ogłoszono przerwę w obradach.

Po przerwie.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej wyczytywał z listy obecności z imienia i nazwiska obecnych
na  sesji  radnych,  z  wyłączeniem osoby kandydującej  na  funkcje  wiceprzewodniczącego,  która
wyłączyła się z aktu głosowania.

Wyczytywani kolejno radni podchodzili do urny i wrzucali karty do głosowania.

Po  zebraniu  do  urny  wszystkich  kart  do  głosowania  komisja  udała  się  do  oddzielnego
pomieszczenia w celu obliczenia wyników głosowania.

Po przerwie.

Po  przeliczeniu  głosów  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Tomasz  Miazga  ogłosił  wyniki
tajnego głosowania,  w wyniku którego  Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu
został wybrany radny Paweł Czapla, który otrzymał 12 głosów na  „TAK”
( osoba kandydująca wyłączyła się z głosowania ).

Protokół komisji skrutacyjnej załącza się do protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  uchwałę  Nr  I/3/2014  w  sprawie  wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.

Przewodnicząca Miejskiej  Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu Pani Helena Kościelny wręczyła
Pani Róży Koźlik Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu stwierdzające, że w
bezpośrednich  wyborach,  które  odbyły  się  w  dniu  16  listopada  2014  roku  wybrana  została
Burmistrzem Dobrodzienia.

Przystąpiono do ślubowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść ślubowania o następującej treści:

„ Obejmując urząd Burmistrza Dobrodzienia uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
gminy”.

Poinformował,  że  po  słowie  „  ślubuję”  można  dodatkowo  wypowiedzieć  formułę:  „  Tak  mi
dopomóż Bóg”.

Pani Róża Koźlik wypowiedziała słowa „ Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący Rady Miejskiej  w imieniu radnych złożył  gratulacje i  życzenia Pani  Burmistrz
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wręczając wiązankę kwiatów.

Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos Pani Burmistrz Dobrodzienia Róży Koźlik.

W tym miejscu Pani Burmistrz w ramach tego punktu podzieliła się następującą refleksją, której 
treść została niżej zamieszczona.

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni radni rady miejskiej, 

Przed chwilą w Państwa obecności złożyłam ślubowanie i myślę,  że to ważny moment w życiu
każdego człowieka.  Mam tę przyjemność, iż ślubowanie burmistrza Dobrodzienia wypowiadam
dziś po raz trzeci, więc tym bardziej jest ono dla mnie wielkim zobowiązaniem oraz sprawą honoru.

Zaczynam dzisiaj trzecią kadencję na stanowisku Burmistrza Dobrodzienia,  kolejny etap w moim
życiu zawodowym. To chwila dla mnie ważna i istotna. Ważna ze względu na zaufanie społeczne,
którym obdarzyli mnie wyborcy i zadecydowali,  że dano mi pełnić funkcję Burmistrza Ziemi
Dobrodzieńskiej i pełnić rolę gospodarza tej gminy,  troszczyć się o jej rozwój,  dbać o jej dobro i
dobro mieszkańców. 

 Szanowni Radni, 

W rozpoczynającej się kadencji czekają nas kolejne wyzwania, które w przeważającej części będą
realizacją pojętych już działań przez naszych poprzedników – działań, które zostały zaplanowane,
przygotowane dokumentacyjnie albo też zapisane w wieloletnim programie finansowym a także w
dokumentach planistycznych gminy. Ale też jasno musimy sobie powiedzieć, że czekają nas pewne
ograniczenia i uwarunkowania. Po pierwsze mamy ograniczone możliwości finansowe. Zatem nie
na wszystko wystarczy nam środków.  Musimy koncentrować własne środki na sprawach
najistotniejszych. 
Po drugie spotykamy się z wielkimi potrzebami mieszkańców. I tu musimy w cierpliwym dialogu
ustalić hierarchię potrzeb.  Przyszłość naszej gminy zależna jest od zdolności do współpracy nie
tylko między nami, ale przede wszystkim od naszej współpracy z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

Kiedy 8 lat temu po raz pierwszy podejmowałam decyzję o kandydowaniu na tą właśnie funkcję,
bardzo często stawiałam sobie pytanie dlaczego to robię i dla kogo? I za każdym razem nasuwała
mi się tylko jedna odpowiedź: bo dla tej ziemi chcę pracować.

Z administracją samorządową o dokładnie z Urzędem Miejskim związana jestem od 1989 roku.
Początkowo jako referent do spraw zaopatrzenia rolników,  później w referacie finasowo-
budżetowym, dalej jako kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego zajmowałam się inwestycjami
gminnymi i przetargami , następnie pełniłam funkcję sekretarza gminy a ostatnie cztery lata funkcję
burmistrza Dobrodzienia.
Praca ta choć trudna - zawsze przynosiła mi wiele satysfakcji i zadowolenia. 

Wyniki wyborów pokazały iż,  to właśnie wyborcy nam zaufali,  nam powierzyli troszczyć się o tę
ziemię, dbać o jej dobro i o jej rozwój.
Gorąco apeluję do wszystkich radnych, aby przy podejmowaniu decyzji nie kierowali się emocjami,
nie patrzyli na sprawy tylko indywidualnie, ale by potrafili dostrzec sprawy ogółu. Z doświadczenia
wiem,  jak ważnym w pracy rady jest umiejętność wypracowania kompromisu,  wzajemnego
zrozumienia a niejednokrotnie przyznania się również do błędnego myślenia.
Mam głęboką nadzieję i życzę tego sobie oraz wszystkim radnym,  aby współpraca między nami
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układała się pomyślnie a efektem tej współpracy były zawsze trafnie podjęte decyzje służące
rozwojowi naszego miasta i naszej gminy.

Szanowni radni w tej kadencji czeka nas:

1. Dalsza rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej 
-  wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Opolskiej
w Dobrodzieniu,
-  wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej na Placu
wolności ( rynek),
- dokumentacja sieci wodociągowej w m. Dąbrowica,
- dokumentacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Piaskowej w Pludrach.

2. Przebudowa rynku w Dobrodzieniu –  wymianie podlegać będzie sieć kanalizacyjna,
wodociągowa, powstaną nowe chodniki, jezdnia oraz nowoczesne oświetlenie LED.

3. Termomodernizacja budynków komunalnych (przy PL.Wolności i ul.  Oleskiej)  –  w
ramach zadania planuje się ocieplenie oraz odnowienie elewacji budynku. 

4. Dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Pludrach.

5. Przebudowa dróg lokalnych będących w zarządzie gminy:
 - Dobrodzień ul. Opolska (NPPDL)
 - Dobrodzień Plac Wolności (NPPDL)
 - Dobrodzień ul. K.Mańki – nawierzchnia
 -  Pietraszów przebudowa ulic Piła i Kopina (  FS+  budżet gminy+Nadleśnictwo
Zawadzkie)
 - Główczyce ul Dolna (FOGR)
 - Ligota Dobrodzieńska ul. Kuźnia, Boczna, i Zielona ( dokumentacja    GOGR)
 - Gosławice ul. Krótka ( FS+budżet gminy)
 - Bzinica Nowa ul. Spółdzielcza
 -Turza ul. Leśna – dokumentacja
 - Kocury ul. Brzozowa – dokumentacja

6. Ścieżki rowerowe, chodniki
 Wsparcie zadań polegających na wykonaniu ścieżek rowerowych i chodników przy 
                    drogach powiatowych i wojewódzkich,
 - Główczyce – projekt i realizacja chodnika wzdłuż drogi powiatowej,
 - przebudowa wysepki spowalniającej w Pietraszowie,
 - dążenie do budowy ścieżki rowerowej przy drodze Wojewódzkiej Malichów–
                      Dobrodzień,
 - dalsze starania o budowę obwodnicy Dobrodzienia i Myśliny.

7. Oświetlenie uliczne na terenie gminy – dalsza rozbudowa oświetlenia na terenie naszej 
             gminy.
8. Ochotnicze Straże Pożarne:
 - wsparcie działań jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - budowa remizy strażackiej w Bzinicy Starej,
 - doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratunkowy i ochrony p/pożarowej.
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9. Pozyskiwanie Środków z Unii Europejskiej –  dotacje na inwestycje oraz poprawę
warunków życia naszych mieszkańców. 
W okresie programowania 2007-2013 pozyskaliśmy dla naszej gminy 16,5 mln zł. 

10. Wsparcie stowarzyszeń oraz organizacji działających na terenie naszej gminy w
zakresie promocji gminy, kultury, sportu i turystyki.
Kontynuowanie działań promocyjnych gminy.

Te zadania nie wymieniłam przypadkowo, bo tak akurat mi się podoba - to zwyczajny bieg
wydarzeń wynikły z realizacji postanowień Strategii Rozwoju Gminy,  z wieloletniego programu
inwestycyjnego oraz Lokalnego Programu Rozwoju Gminy -  tzw.  dokumentów strategicznych
gminy.

Myślę, że zrozumiałym wydaje się fakt wprowadzania do realizacji kolejno tych inwestycji,
które posiadają już gotowe dokumentacje projektowe,  aby nie zmarnować tego co zostało już
zrobione,  bo tylko w ten sposób możemy uniknąć marnotrawienia środków publicznych naszych
mieszkańców, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

Zdaję sobie sprawę,  że wartość tych inwestycji wielokrotnie przewyższa kwotę,  jaką
możemy w budżecie gminy przeznaczyć na inwestycje, dlatego też podkreślam  , iż zadania te będą
mogły być zrealizowane tylko i wyłącznie przy wsparciu środków pomocowych.

Oprócz zadań z zakresu infrastruktury technicznej przyjdzie nam zmierzyć się z realizacją
wielu innych zadań, które często z pozoru wydają się łatwe a tak naprawdę spędzają sen z powiek.
Wierzę jednak w Waszą mądrość,  doświadczenie i fachowość,  i w to,  że wspólnie znajdziemy
wyjście z każdej sytuacji.

Chcę zaznaczyć,  iż jestem otwarta na współpracę i wszelkie sugestie dotyczące rozwoju
naszej gminy,  i tylko jedno mogę Wam obiecać:  iż z pełną odpowiedzialnością i pełnym
zaangażowaniem będę pracować dla dobra tej Ziemi i wszystkich jej mieszkańców.

Punkt 9.

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

Pani burmistrz poprosiła radnych o chwileczkę uwagi, chcąc przekazać kilka informacji:

1/ Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o sposobie składania interpelacji, może to być w
formie pisemnej, e-mailowej lub ustnej na posiedzeniach rady.

2/ Burmistrz poinformowała, że w miesiącu grudniu odbędą się obrady komisji stałych, na których
radni  zaopiniują  projekt  budżetu  gminy  na  2015  rok.  Budżet  zostanie  uchwalony  jeszcze  w
miesiącu grudniu i tak:
-  16  grudnia  o  godzinie  15-tej  odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej,
- 16 grudnia o godzinie 15-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty,
- 19 grudnia o godzinie 15-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej,
- 23 lub 30  grudnia o godzinie 15-tej odbędzie się sesja budżetowa.

3/ Burmistrz poinformowała, że protokół z sesji wykładany będzie do wglądu w Biurze Rady (od
dnia otrzymania zaproszenia na kolejną sesję)  oraz w dniu sesji.

4/ Radni proszeniu są o dostarczenie do biura rady ( pokój nr 14 ) numer konta bankowego, na
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który będą przekazywane diety oraz numer Pesel.

5/  Burmistrz  poinformowała,  że  zgodnie  z  art.24h  pkt.4  radni  składają  pierwsze  oświadczenie
majątkowe  w  terminie  30  dni  od  dnia  złożenia  ślubowania.  Do  pierwszego  oświadczenia
majątkowego  radny jest  zobowiązany dołączyć  informację  o  sposobie  i  terminie   zaprzestania
prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat.
Wypełnione starannie oświadczenia w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do biura rady w
terminie do dnia 28 grudnia br.
Stan majątkowy należy podać na dzień 28 listopada 2014 roku.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Damian Karpinski

                                                                                                                                                      10


