
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół Nr II / 2014

z Sesji Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 9 grudnia 2014 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 19.30.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą było 15.

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

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego do Rady Miejskiej przez Przewodniczącą

Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu oraz złożenie ślubowania.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

◦ powołania  i  ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej,  Estetyki  Gminy  i  Miasta,  Gospodarki  Wodnej,  Bezpieczeństwa
Publicznego, P/ Pożarowej i Ochrony Środowiska,

◦ powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności
Gospodarczej  (  przemysł,  handel,  usługi,  Rolnictwa,  Leśnictwa,  Gospodarki
Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą,

◦ powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej,
Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy,

◦ powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
◦ ustalenia diet dla radnych,
◦ ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu,
◦ ustanowienia diet dla sołtysów,
◦ ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrodzienia,
◦ wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
◦ wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
◦ zmiany  Uchwały  Nr  XXXVII/364/2014  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  z  dnia  11

września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
operacji „ Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy
Opolskiej  do skrzyżowania z  ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu” w ramach Rozwoju
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Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Zakończenie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia II Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Damian
Karpinski słowami „ Otwieram II Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.

Punkt 2.

W związku  z  nieobecnością  na  I  Sesji  Rady  Miejskiej  Pani  Brygidy  Langer  Przewodnicząca
Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Dobrodzieniu  Pani  Helena  Kościelny  dokonała  wręczenia
zaświadczenia o wyborze na radnego do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Przewodniczący Rady poinformował,  że  przed  przystąpieniem do wykonywania  mandatu  radni
składają ślubowanie.

Poprosił wszystkich o powstanie.

Poinformował Panią Brygidę Langer,  że po odczytaniu roty ślubowania powinna wypowiedzieć
słowo  „ ślubuję” lub  „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie 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.”

Pani Brygida Langer złożyła ślubowanie wypowiadając słowa  „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Punkt 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski przedstawił projekt porządku obrad, który radni
otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.
Zaproponował, by dodatkowo wprowadzić do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 11 września 2014 roku w
sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  operacji  „Przebudowa  sieci
wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  ulicy  Opolskiej  do  skrzyżowania  z  ulicą
Cmentarną w Dobrodzieniu” w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu i przyjęto 14 głosami „za” i 1 głosie
„przeciw”.

Radny Andrzej Jasiński wyjaśnił przyczyny głosowania „przeciw”. Otóż Jego wątpliwości budzą
punkty dotyczące ustalenia diet i wynagrodzenia dla burmistrza, gdyż jest to druga sesja i trudno
jest  Mu ocenić  pracę  burmistrza,  jest  nowym radnym,  nie  widział  jeszcze  budżetu.  Proponuje
powrócić do tematu na następnej sesji.

Radca prawny Mariusz Kucharczyk wyjaśnił, że ustalenie wynagrodzenia burmistrza jest to wymóg
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ustawowy a także stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Burmistrz wyjaśniła, że w wyniku wyboru nabyła prawa do nowego stosunku pracy, na podstawie
wyboru a nie umowy o pracę.
Odnośnie diet dla sołtysów Pani Burmistrz wyjaśniła, że przygotowano projekt uchwały, gdyż były
wnioski  i  sugestie  sołtysów, by diety podnieść.  Sołtysi  mają coraz więcej  pracy,  wprowadzony
został fundusz sołecki, piszą wnioski o dodatkowe środki. Radni poprzedniej kadencji znają temat.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że projekt uchwały został przygotowany i wprowadzony do porządku
obrad, ale to nowa Rada zadecyduje czy wysokość diet ulegnie zmianie.
Projekt porządku obrad sesji ustala Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej.
Pani  Burmistrz  stwierdziła,  także,  że nieszczęściem jest  fakt,  że  wybory odbywają się  jesienią,
gdzie  Burmistrz  przygotowuje  projekt  budżet,  który  musi  przesłać  do  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Opolu do dnia 15 listopada celem uzyskania opinii.
Wyjaśniła,  że  kolejny  rok  będzie  rokiem  stabilizacji  i  wszystkie  projekty  uchwał  będą
przedstawiane na posiedzeniach komisji.

Radny Eugeniusz Korzyniewski wyjaśnił, że miał podobne obawy przed rozpoczęciem poprzedniej
kadencji, ale po głębokiej analizie doszedł do wniosku, że w każdym urzędzie dzieje się tak samo,
jest taka sama procedura.

Punkt 4.

Pani Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 29
listopada do dnia dzisiejszego i tak: 

• 28 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń działających na terenie
gminy Dobrodzień  na  którym uzgodniono  terminy imprez  w  celu  zamieszczenia  ich  w
kalendarzu imprez na 2015 rok;

• w miesiącu grudniu odbywają się spotkania świąteczne, odbyły się już Mikołajki w DOKiS
a także  spotkanie  świąteczne  z  więźniami  w Sierakowie  (  utrzymywany jest  kontakt  w
związku ze  współpracą   DOKiS i  ZGKiM oraz  zawartym porozumieniem i  programem
„ Proces powrotu skazanego do społeczeństwa”),  odbył  się  Mikołajkowy Turniej  Karate
NIDAN. Pani Burmistrz poinformowała, że w miesiącu grudniu nie ma oficjalnych spotkań
z  uwagi  na  uchwalenie  budżetu  i  związane  z  tym  posiedzenia  komisji  stałych  RM  i
spotkania opłatkowe.

Pani Burmistrz udzieliła odpowiedzi na interpelacje złożone przez radnego Andrzeja Jasińskiego,
które dotyczyły realizacji budowy obwodnicy drogi 901 oraz remontu Placu Wolności – rynku.

- Burmistrz poinformowała, że w 2013r. Gmina, aby przyspieszyć budowę obwodnicy przeznaczyła
środki w kwocie 150.000,00 zł  na dokumentację budowy obwodnicy, resztę kwoty do 500.000,00
zł  wydał  samorząd  województwa.  Dokumentacja  została  wykonana  i  19  lipca  br.  Wojewoda
Opolski  wydał  decyzję  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  –  obwodnicy  w  miejscowości
Dobrodzień w ciągu drogi  wojewódzkiej 901. 20 listopada br. Wojewoda wydał kolejne zezwolenie
na  realizację  budowy obwodnicy  Dobrodzienia  –  skrzyżowanie  drogi  krajowej  nr  46  z  drogą
wojewódzką nr  901 i  ul.  Opolską.  Obwodnica  budowana będzie  ze  środków unii  europejskiej.
Przewiduje  się  budowę obwodnicy w 2017r.
-  Następnie  Burmistrz  przekazała  informacje  dot.  przebudowy  rynku.  Przebudowa  sieci
wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej przy Placu Wolności  w Dobrodzieniu,  której
dokumentacja  projektowa  została  wykonana  w  2011  roku  będzie  podstawą  do  realizacji
przebudowy rynku.  Prace rozpoczną się  od wykonania kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  oraz
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wymiany sieci wodociągowej w ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Dobrodzieniu,
która odprowadzać będzie wodę z rynku. Przetarg wygrała firma RPM z Lublińca, która rozpoczęła
już prace.
Wartość  kosztorysowa  odtworzenia  nawierzchni  na  ulicy  Opolskiej  wynosi  1.800.000  złotych.
Zgłoszono już projekt do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych   tzw. schetynówek
– (lista rezerwowa poz.  13).  Na chwilę obecną wykonywana jest  koncepcja zagospodarowania
rynku, której koszt opracowania wynosi 65.805 zł.  Realizacja umowy dzieli się na 3 etapy.  
I etap (do końca br.) zawierać będzie wstępną koncepcję zagospodarowania rynku, analizę zieleni i
fontanny miejskiej, 
II  etap  (do połowy sierpnia 2015r.)  zawierać będzie rozwiązanie  komunikacji  pieszej,  kołowej,
określenie miejsc postojowych, podłączenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dobór materiałów
posadzkowych.
III  etap  (do  końca  sierpnia  2015r.)  -  przedstawiony zostanie  inwestorowi  oraz  radnym projekt
zagospodarowania rynku wraz z wizualizacją komputerową zaproponowanych rozwiązań.
Po zakończeniu prac  przy ul.  Opolskiej,  firma przystąpi  do prac w rynku.  Wymianie podlegać
będzie  sieć  kanalizacyjna,  wodociągowa,  powstaną  nowe  chodniki,  jezdnia  oraz  nowoczesne
oświetlenie LED. 
Burmistrz  dodała,  że  na  bieżąco będą  przedstawiane  poszczególne  etapy realizacji  przebudowy
rynku.

Punkt 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr II/4/2014 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, 
P/ Pożarowa i Ochrony Środowiska

Radca  prawny  poinformował  o  treści  artykułu  25a  ustawy  o  samorządzie  gminnym  oraz  o
orzecznictwie  NSA w  tym  zakresie  zgodnie  z  którym  radny  nie  powinien  brać  udziału  w
głosowaniu  w radzie  ani  w komisji  jeżeli  dotyczy ono jego interesu  prawnego.   Dodał,  że  ze
względu na stosunek ustawowej liczy radnych do liczby członków poszczególnych komisji stałych
głosowanie powinno odbywać się indywidualnie ( odrębnie w stosunku do każdej kandydatury).

Pani Burmistrz wyjaśniła, że komisja zajmuje się opiniowaniem i zatwierdzaniem taryf za wodę i
odprowadzanie ścieków, zasiedleniem wolnych lokali komunalnych oraz zajmuje się sprawami z
dziedziny ochrony środowiska i p/pożarowej .

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji  zostały zgłoszone następujące kandydatury radnych, którzy wyrazili zgodę na
pracę w komisji:

- Sacha Joachim

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
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Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Czapla Paweł

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za  kandydaturą  głosowali:  Jasiński  Andrzej,  Kapela  Piotr,  Karpinski  Damian,  Koj  Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota Rajmund,  Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Ochman-Lizurek Małgorzata

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radna wyłączyła się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Korzyniewski Eugeniusz

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max Katarzyna,  Miazga Tomasz,
Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

-  Miazga Tomasz

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

-  Langer Brygida

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radna wyłączyła się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
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Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Lichota  Rajmund,  Max Katarzyna,  Miazga
Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Koj  Rudolf

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za  kandydaturą  głosowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Kapela  Piotr,  Karpinski  Damian,
Korzyniewski Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota Rajmund,  Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Max  Katarzyna

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radna wyłączyła się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Miazga
Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował o zamknięcie listy.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w wyniku przeprowadzonego indywidualnego
głosowania w stosunku do każdej kandydatury z osobna uchwała Nr II/4/2014 w sprawie powołania
i ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i
Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/ Pożarowa i Ochrony Środowiska
została podjęta.

Punkt 2.

Nr III/ 5/2014  w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Finansów i
Działalności  Gospodarczej  (  przemysł,  handel,  usługi),  Rolnictwa,  Leśnictwa,  Gospodarki
Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Pani Burmistrz wyjaśniła, że komisja zajmuje się opiniowaniem wniosków w sprawie sprzedaży,
dzierżawy gruntów w gminie, sprzedażą mienia komunalnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji  zostały zgłoszone następujące kandydatury radnych, którzy wyrazili zgodę na
pracę w komisji:

- Karpinski  Damian

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.
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Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Koj Rudolf, Korzyniewski
Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna, Miazga Tomasz,
Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

-  Ochman-Lizurek Małgorzata

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radna wyłączyła się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

-  Czapla Paweł

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za  kandydaturą  głosowali:  Jasiński  Andrzej,  Kapela  Piotr,  Karpinski  Damian,  Koj  Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota Rajmund,  Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Jasiński  Andrzej

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za  kandydaturą  głosowali:  Czapla  Paweł,  Kapela  Piotr,  Karpinski  Damian,  Koj  Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota Rajmund,  Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Lichota  Rajmund

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Max  Katarzyna,  Miazga
Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

-  Zug  Piotr

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.
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Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Langer  Brygida

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radna wyłączyła się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Lichota  Rajmund,  Max Katarzyna,  Miazga
Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

-  Kuboth Manfred

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max  Katarzyna,  Miazga
Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Wloczyk  Joachim

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował o zamknięcie listy.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w wyniku przeprowadzonego indywidualnego
głosowania  w  stosunku  do  każdej  kandydatury  z  osobna  uchwała  Nr  III/  5/2014   w  sprawie
powołania  i  ustalenia  składu  osobowego  Komisji  ds.  Budżetu,  Finansów  i  Działalności
Gospodarczej  (  przemysł,  handel,  usługi),  Rolnictwa,  Leśnictwa,  Gospodarki  Żywnościowej,
Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą została podjęta.

Podpunkt 3.

Nr  II/  6/2014  w  sprawie  powołania  i  ustalenia  składu  osobowego  Komisji  Oświaty,  Kultury,
Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy
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Pani Burmistrz poinformowała, że komisja zajmuje się sprawami bieżącymi szkół i przedszkoli,
zapoznaje się z informacją o realizacji zadań oświatowych w placówkach oświatowych z terenu
naszej gminy

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji  zostały zgłoszone następujące kandydatury radnych, którzy wyrazili zgodę na
pracę w komisji:

- Jasiński  Andrzej

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za  kandydaturą  głosowali:  Czapla  Paweł,  Kapela  Piotr,  Karpinski  Damian,  Koj  Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota Rajmund,  Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Karpinski  Damian

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Koj Rudolf, Korzyniewski
Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna, Miazga Tomasz,
Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Sacha  Joachim

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Korzyniewski Eugeniusz

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max Katarzyna,  Miazga Tomasz,
Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Miazga Tomasz
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Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna,  Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

-  Kapela Piotr

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za  kandydaturą  głosowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Karpinski  Damian,  Koj  Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota Rajmund,  Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Lichota Rajmund

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Max  Katarzyna,  Miazga
Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Wloczyk  Joachim

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Max Katarzyna

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radna wyłączyła się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Miazga
Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Kuboth Manfred
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Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max  Katarzyna,  Miazga
Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Koj  Rudolf

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za  kandydaturą  głosowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Kapela  Piotr,  Karpinski  Damian,
Korzyniewski Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota Rajmund,  Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

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

Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował o zamknięcie listy.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w wyniku przeprowadzonego indywidualnego
głosowania  w  stosunku  do  każdej  kandydatury  z  osobna  uchwała  Nr  II/  6/2014  w  sprawie
powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Promocji Gminy została podjęta.

Podpunkt 4.

Nr II/ 7/2014 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Pani Burmistrz poinformowała, że komisja zajmuje się kontrolą podległych jednostek, działalności
burmistrza oraz dokonuje kontroli na zlecenie rady miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji  zostały zgłoszone następujące kandydatury radnych, którzy wyrazili zgodę na
pracę w komisji:

- Max Katarzyna

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radna wyłączyła się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Miazga
Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------
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-  Kapela Piotr
                     
Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za  kandydaturą  głosowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Karpinski  Damian,  Koj  Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota Rajmund,  Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Zug Piotr

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Ochman- Lizurek Małgorzata

 Kandydaturę poddano głosowaniu. Radna wyłączyła się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Miazga Tomasz,  Sacha Joachim,  Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

- Miazga Tomasz

Kandydaturę poddano głosowaniu. Radny wyłączył się z aktu głosowania.

Za kandydaturą głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj
Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Max
Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:----------------------------------------
Wstrzymał się od głosu: ----------------------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował o zamknięcie listy.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w wyniku przeprowadzonego indywidualnego
głosowania  w  stosunku  do  każdej  kandydatury  z  osobna  uchwała  Nr  II/  7/2014  w  sprawie
powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej została podjęta.

Podpunkt 5.

Nr II/8/2014 w sprawie ustalenia diet dla radnych
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Pani Burmistrz przedstawiła analizę diet dla radnych, jakie obowiązują w gminach ościennych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że z analizy, którą przedstawiła Pani Burmistrz wynika, że mamy
niskie stawki diet.

Radny Paweł Czapla zapytał na jakie kwoty jest przygotowany budżet.

Radny Eugeniusz Korzyniewski  zaproponował następujące wysokości diet:

•  radnym za udział w sesji -  200,00 złotych,
•  radnym za udział w posiedzeniu komisji -  150,00 złotych,
• przewodniczącemu  komisji  za  udział  w  posiedzeniu  komisji,  w  której  pełni  funkcję

przewodniczącego 180,00 złotych,
• wiceprzewodniczącemu komisji za udział w posiedzeniu komisji, w której pełni zastępstwo

przewodniczącego komisji – 180,00 złotych,
• wiceprzewodniczącemu  rady  miejskiej  za  udział  w  sesji  rady miejskiej,  w  której  pełni

zastępstwo przewodniczącego rady miejskiej – 250,00 złotych.

Powyższe stawki poparł radny Paweł Czapla.

Radny Andrzej Jasiński zaproponował pozostawienie diet dla radnych na tym poziomie co są, gdyż
podwyżka zostanie źle zrozumiana przez społeczeństwo. Stwierdził, że gminy nie są bogate i nie
rozumie dlaczego takie kwoty. Radnemu nie podoba się, że już na drugiej sesji podwyższa się diety.

Na  pytanie  radnego  Pawła  Czapli,  na  jakie  kwoty  jest  przygotowany  budżet  Pani  Burmistrz
zaproponowała następujące stawki diet dla radnych:

•  radnym za udział w sesji -  180,00 złotych,
•  radnym za udział w posiedzeniu komisji -  150,00 złotych,
• przewodniczącemu  komisji  za  udział  w  posiedzeniu  komisji,  w  której  pełni  funkcję

przewodniczącego 160,00 złotych,
• wiceprzewodniczącemu komisji za udział w posiedzeniu komisji, w której pełni zastępstwo

przewodniczącego komisji – 160,00 złotych,
• wiceprzewodniczącemu  rady  miejskiej  za  udział  w  sesji  rady miejskiej,  w  której  pełni

zastępstwo przewodniczącego rady miejskiej – 200,00 złotych.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie następujące propozycje:
1/ radnym za udział w sesji:

• za propozycją 150,00 zł  - głosowało 2 radnych,
• za propozycją 180,00 zł  - głosowało 5 radnych,
• za propozycją 200,00 zł – głosowało 7 radnych, 

Podczas głosowania powyższych propozycji 1 osoba wstrzymała się od głosu.

2/ radnym za udział w posiedzeniu komisji:
• za propozycją 150,00 zł – głosowało 8 radnych,
• za propozycją 120,00 zł – głosowało 4 radnych,

Podczas głosowania powyższych propozycji 2 osoby wstrzymały się od głosu.

3/  przewodniczącemu  komisji  za  udział  w  posiedzeniu  komisji,  w  której  pełni  funkcję
przewodniczącego:
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• za propozycją 160,00 zł – głosowało 9 radnych.
• za propozycją 130,00 zł – głosowało 3 radnych,
• za propozycją 180,00 zł – głosował 1 radny, 

Podczas głosowania powyższych propozycji 2 radnych wstrzymało się od głosu.

4/  wiceprzewodniczącemu komisji  za udział  w posiedzeniu komisji,  w której  pełni zastępstwo
przewodniczącego komisji:

• za propozycją 130,00 zł – głosowało 2 radnych,
• za propozycją 150,00 zł – głosowało 4 radnych,
• za propozycją 160,00 zł – głosowało 7 radnych, 

Podczas głosowania powyższych propozycji 2 radnych wstrzymało się od głosu.

5/  wiceprzewodniczącemu  rady  miejskiej  za  udział  w  sesji  rady,  w  której  pełni  zastępstwo
przewodniczącego rady miejskiej:

• za propozycją 170,00 zł – głosowało 3 radnych,
• za propozycją 200,00 zł – głosowało 8 radnych,
• za propozycją 250,00 zł – głosowało 2 radnych, 

Podczas głosowania powyższych propozycji 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla
radnych, po czym poddał go głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali:  Czapla  Paweł,  Karpinski  Damian,  Korzyniewski  Eugeniusz,
Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-
Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr

Przeciw: Jasiński Andrzej, Kapela Piotr

Wstrzymał się: Koj Rudolf

Salę obrad opuścił Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski.

Podpunkt 6.

Nr II/9/2014 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Sekretarz  Gminy  Waldemar  Krafczyk  nawiązał  do  wypowiedzi  radcy  prawnego  Mariusza
Kucharczyka  w  sprawie  konieczności  ustalenia  wynagrodzenia  dla  burmistrza  zgodnie  ze
stanowiskiem RIO w Opolu oraz wyjaśnił, że wysokość diet przysługujących radnemu gminy w
ciągu miesiąca nie może przekroczyć łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów o
kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, która wynosi 1766,46 zł. W związku
z czym maksymalna wysokość diet wynosi 2 649,69 zł.
Jednak maksymalna wysokość diet przysługująca radnemu gminy w ciągu miesiąca uzależniona
jest  od liczby mieszkańców tej  gminy.  W przypadku gminy,  gdzie  liczba  mieszkańców wynosi
poniżej 15 tys.  wysokość diety maksymalnej wynosi 50% półtorakrotności kwoty bazowej tj.  1
324,85 zł.
Sekretarz Gminy poinformował, że na dzień dzisiejszy miesięczna dieta Przewodniczącego Rady
Miejskiej  w  Dobrodzieniu  za  wykonywanie  obowiązków  radnego  oraz  pełnienie  funkcji
przewodniczącego rady wynosi 50% półtorakrotności kwoty bazowej.
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Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  przewodniczący  rady  bierze  udział  w  spotkaniach  z
mieszkańcami, reprezentuje radę na zewnątrz.

Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Paweł  Czapla  przedstawił  projekt  uchwały  w
sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth
Manfred, Langer Brygida,  Lichota Rajmund, Max Katarzyna,  Miazga Tomasz,  Ochman-Lizurek
Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr

Wstrzymał się od głosu: Jasiński Andrzej, Kapela Piotr
Przeciw: ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej powrócił na salę obrad.

Podpunkt 7.

Nr II/10/2014 w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów

Pani Burmistrz poinformowała, że sołtysi mają bardzo dużo pracy, działają w stowarzyszeniach,
inkasują podatki, od  2010 roku działa w naszej gminie fundusz sołecki, z którego realizacją sołtysi
mają  dodatkową  pracę.  Do  tej  pory  dieta  sołtysa  wynosiła  120,00  złotych  miesięcznie,
zaproponowała podwyżkę do kwoty 150,00 złotych .
Następnie Pani burmistrz przedstawiła analizę diet dla sołtysów w gminach ościennych.

Sołtys sołectwa Rzędowice Ewa Wildau stwierdziła, że 120,00 złotych są to śmieszne pieniądze na
to co robią sołtysi. Stwierdziła, że są sołectwa prężnie działające, praca sołtysa to praca 24 godziny
na dobę, wszystko robią sami, są liderami odnowy wsi, organizacji pozarządowych, organizują sami
festyny podnosząc prestiż gminy. Na organizację Dni Dobrodzienia przeznaczane są dodatkowe
środki i nie jest do pomyślenia, by ludzie sami piekli ciasta i angażowali się w organizację tak jak
ma to miejsce w przypadku sołectwa podczas organizacji imprez.
Pani  sołtys  poinformowała,  że  ze  środków  funduszu  sołeckiego  za  2012  rok  została
wyremontowana  sala  w  Rzędowicach,  którą  mieszkańcy  i  nie  tylko  są  zachwyceni.  Mieli  do
dyspozycji środki w wysokości 10.000 złotych, które zostały przeznaczone na materiał, natomiast
całą robociznę wykonali mieszkańcy. Podkreśliła, jaka to jest oszczędność dla gminy, a poprzez
takie działania podwyższa się prestiż gminy. We wrześniu 2014 roku przeznaczyli na płot kwotę 
5 400,00 zł, później dowiedzieli się, że będzie kosztował 8 000,00 zł, ale starają się walczyć, by jak
najmniej  wydać  środków.  Pani  sołtys  zabierając  głos  w  imieniu  sołtysów  chciałaby,  by  radni
docenili ich pracę.
Stwierdziła, że jeżeli sołtysi otrzymają dietę w wysokości 200,00 złotych to będą wdzięczni.

Sołtys sołectwa Klekotna Mrugała Piotr poinformował, że aby dotrzeć do mieszkańców sołectwa
Klekotna – Rędzina – Kolonia Łomnicka musi pokonać 10 km w jedną stronę.

Pani  Burmistrz  stwierdziła,  że  musi  stanąć w obronie sołtysów, gdyż może ktoś  stwierdzić,  że
sołtysi otrzymują za inkaso podatku, jednak tak nie jest, gdyż mieszkańcy dokonują zapłaty drogą
internetową lub w kasie urzędu a sołtys tylko dociera do mieszkańców z nakazami.
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Wyjaśniła, że przy realizacji środków z budżetu z funduszu sołeckiego płacimy tylko za materiały, a
robocizna jest w 90% wykonana za darmo.

Radny  Jasiński  Andrzej  stwierdził,  że  jest  jak  najbardziej  za  propozycją,  gdyż  w  niektórych
miejscowościach aż miło popatrzeć jak one się zmieniają.

Radny Kapela Piotr stwierdził, że rozważał jaka kwota, ale pani Ewa już ją określiła. Nie wie ile
powinien otrzymywać radny ale wie ile sołtys. Pani Ewa zaproponowała kwotę 200,00 złotych,
natomiast radny chciał zaproponować kwotę 220,00 złotych.

Radny Wloczyk Joachim poinformował, że z funduszu sołeckiego sołectwo Szemrowice otrzymało
środki na remont sali OSP, w tym sołectwie sołtys w 90% roboty wykonuje sam. Nigdy nie pyta,
tylko  się  angażuje,  a  przykłady  wykonanych  prac  można  by  mnożyć.  Korzysta  z  prywatnego
samochodu, telefonu. Uważa, że sołtysi traktują to jako swoje posłannictwo, wszystkie problemy
rozwiązują sami. 
Radny stwierdził, że nie chciałby, byśmy stanęli przed sytuacją, że sołtysi będą rezygnować lub nie
zgłosi się nikt chętny.
 
Sołtys Ewa Wildau przypomniała dzień 3 lipca, kiedy to powstały ogromne straty po wichurze i
otrzymała 160 000 ton zboża do podziału, a ludzie nie zawsze byli i są zadowoleni z ich decyzji.

Następnie poddano pod głosowanie dwie zaproponowane stawki diet dla sołtysów:
• za dietą w wysokości 200,00 zł miesięcznie głosowało 9 radnych,
• za dietą w wysokości 220,00 zł  miesięcznie głosowało 6 radnych.

Pani Ewa Wildau podziękowała w imieniu sołtysów i zapewniła, że będą starali się pracować, by
radni byli z nich zadowoleni.

Za przyjęciem uchwały głosowali:  Czapla Paweł,  Kapela Piotr,  Karpinski  Damian,  Koj  Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota Rajmund,  Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr

Wstrzymał się od głosu: Jasiński Andrzej

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

Pani Burmistrz opuściła salę obrad.

Podpunkt 8.

Nr II./11/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrodzienia

Sekretarz Gminy Waldemar Krafczyk poinformował, że na wynagrodzenie burmistrza składają się
następujące składniki:  wynagrodzenie zasadnicze,  dodatek funkcyjny,  dodatek za wysługę lat  w
wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek specjalny w wysokości  20% łącznie
wynagrodzenia  zasadniczego i  dodatku funkcyjnego (  dodatek  ten  może wynosić  maksymalnie
40%).
Na dzień dzisiejszy wynagrodzenie burmistrza wynosi 9 160,00 złotych brutto co daje kwotę około
6 400,00 złotych netto.
Wyjaśnił,  że  praca  burmistrza  to  nie  praca  ośmiogodzinna.  Burmistrz  uczestniczy  w  wielu
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spotkaniach, zebraniach wiejskich, pracach, które decydują o funkcjonowaniu naszego regionu i
naszej gminy.

Następnie przedstawił wynagrodzenia włodarzy z powiatu oleskiego oraz ich budżet.

Radny Czapla Paweł zaproponował podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 500,00
złotych, uzasadniając ją faktem, że w okresie dwóch kadencji zostało bardzo dużo zrobione.

Przewodniczący Rady Miejskiej  zaproponował  wynagrodzenie  w wysokości  10  000,00  złotych
brutto uzasadniając, że praca musi być zapłacona, a jest to także praca w wolne dni. Uważa, że
kwota ta byłaby zadowalająca.

Następnie przystąpiono do głosowania dwóch propozycji wynagrodzenia dla burmistrza:

Za propozycją wynagrodzenia o następujących składnikach:
• wynagrodzenia zasadnicze - 5 500,00 zł
• dodatek funkcyjny - 1 800,00 zł
• dodatek za wysługę lat - 1 100,00 zł
• dodatek specjalny – 1 460,00 zł 

Za powyższą propozycją głosowało 10 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Przystąpiono do głosowania drugiej propozycji wynagrodzenia o następujących składnikach:

Za propozycją wynagrodzenia o następujących składnikach:
• wynagrodzenia zasadnicze - 5 600,00 zł
• dodatek funkcyjny - 1 800,00 zł
• dodatek za wysługę lat - 1 120,00 zł
• dodatek specjalny – 1 480,00 zł 

Za powyższą propozycją głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali:  Czapla Paweł,  Kapela Piotr,  Karpinski  Damian,  Koj  Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz,  Kuboth Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota Rajmund,  Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr

Wstrzymał się od głosu: Jasiński Andrzej

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

Podpunkt 9.

Nr II/ 12/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Kapela  Piotr,  Karpinski
Damian,  Koj  Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk
Joachim, Zug Piotr
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Wstrzymał się od głosu: ----------------------------

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

Podpunkt 10.

Nr II/13/ 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej                     

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Kapela  Piotr,  Karpinski
Damian,  Koj  Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk
Joachim, Zug Piotr

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

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

Podpunkt 11.

Nr II/14/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z
dnia  11  września  2014  roku  w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie
operacji „ Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej
do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu” w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.

Pani Burmistrz poinformowała, że z powodu zmniejszenia w 2014r. zakresu robót zrezygnowano z
zaciągnięcia pożyczki do kwoty 50.000,00 zł w 2014 roku.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Kapela  Piotr,  Karpinski
Damian,  Koj  Rudolf,  Korzyniewski  Eugeniusz,  Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk
Joachim, Zug Piotr

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

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

Uchwały od nr II/4/2014 do nr II/14/2014 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 6.

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

Po zapoznaniu się z treścią protokołu, Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
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Radni w głosowaniu jawnym protokół z ostatniej sesji przyjęli jednogłośnie.

Punkt 7.

Interpelacje i wnioski radnych:

1/ Pani Burmistrz poinformowała, że do dnia 28 grudnia należy złożyć oświadczenia majątkowe.  

2/ Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do radnych, by w przypadku niemożliwości
wzięcia udziału w sesji lub komisji  powiadamiali o tym fakcie biuro rady.
Poprosił  także  o  zastanowienie  się  nad  propozycjami  do  planu  pracy  poszczególnych  komisji
stałych rady.

3/ Na pytanie radnego Lichoty Rajmunda czy w związku ze zmianą w uchwale budżetowej na 2014
rok Zakład Gospodarki Komunalnej będzie mógł wywozić śmieci, Pani Burmistrz wyjaśniła, że
budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej  jest  częścią składową budżetu gminy.
Dyrektor  zakładu  planuje  zakup  kontenerowca  na  wywóz  nieczystości  oraz  samochodu
dostawczego.  W przypadku  zmiany  ustawy  o  gospodarce  odpadami,  zakłady  budżetowe  będą
mogły znowu wywozić nieczystości.
Do tej pory zakład nie mógł przystąpić do przetargu na wywóz nieczystości.
Kupując samochód zakład otrzymał dotację unijną i przez okres 5 lat od rozliczenia się z dotacji ten
samochód musi być wykorzystywany do celów do jakich był zakupiony.

4/ Sołtys Mrugała Piotr poruszył sprawę powstałego przepustu przy drodze w lesie.
Zastępca Burmistrza Marek Witek wyjaśnił,  że Nadleśnictwo nakazało wybudowanie przepustu,
lecz nie spełnił on swojej roli, ponieważ rowy poniżej przepustu nadal są nieodtworzone.

5/ Radna Brygida Langer zapytała czy jest coś wiadomo w sprawie obwodnicy Myśliny.
Pani Burmistrz poinformowała, że obwodnica Myśliny została ujęta w kontrakcie wojewódzkim w
zadaniach priorytetowych w głównym załączniku i będzie finansowana z dotacji unii europejskiej.

6/ Radny Miazga Tomasz poinformował o zapadającej się studzience na rogu ul. Reymonta z ul.
Kościuszki ( koło posesji p. Kwolek).

7/ Radny Korzyniewski Eugeniusz zapytał czy w związku z rewitalizacją rynku planowana jest
nowa elewacja budynków z tyłu za restauracją Mistella.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że jest gotowa dokumentacja na termomodernizację tzw.”ELKI”, która
nie przewiduje elewacji z tyłu budynków. Koszt termomodernizacji to kwota około 6 – 8 mln zł.

8/ Na pytanie radnego Sachy Joachima czy jest znana data przebudowy wysepki w Pietraszowie,
Pani Burmistrz poinformowała radnych, że mieszkańcy wnioskują o poprawę bezpieczeństwa ruchu
związanego z przebudową wysepki, gdyż nikt tam nie przestrzega przepisów.
Została podjęta uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, który przyjął to zadanie do wspólnej
realizacji  z  gminą,  która powinna partycypować w 50% w kosztach,  jeżeli  chce,  by to  zostało
zrealizowane. Jeżeli gmina chce partycypować w kosztach to musi złożyć wniosek. Zadanie to nie
zostało ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok, gdyż do 15 listopada musiał być projekt budżetu
przesłany do regionalnej Izby Obrachunkowej a wtedy nie wiedzieliśmy o tym.
Szacunkowy  koszt  przebudowy  wyspy  dzielącej  został  określony  na  65  000,00  zł,  Zarząd
Województwa Opolskiego zwrócił się o zabezpieczenie kwoty 32 500,00 zł w budżecie gminy na
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2015 rok.
Pani  Burmistrz  poinformowała  także,  że  Pan  Arkadiusz  Kapera  w  dniu  1  października  2014r.
zwrócił się z pismem do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej 901 w miejscowości Pietraszów – Pani Burmistrz
przedstawiła treść pisma w tej sprawie.

9/  Radny  Wloczyk  Joachim  wnioskował  o  wystąpienie  z  pismem  do  Komisariatu  Policji  w
Dobrodzieniu,  by  poprzez  Parafie  na  terenie  Gminy  Dobrodzień  zwrócić  się  z  apelem  do
mieszkańców,  by  piesi  w  terenie  zabudowanym zabezpieczali  się  w  elementy  odblaskowe,  co
zwiększy bezpieczeństwo na drogach.
Pani Burmistrz  poinformowała radnych, że kończy się kadencja sołtysów i będą odbywały się
zebrania z mieszkańcami sołectw, co będzie okazją do zaproszenia dzielnicowych na te spotkania.

10/ Radny Kuboth Manfred wnioskował o uporządkowanie nawierzchni drogi przed sklepem EKO
w Dobrodzieniu,  w miejscu gdzie stał kiosk Ruchu ( wystają pręty,  kawałek rurki itp.).  Należy
zastanowić się także nad zagospodarowaniem tego terenu.  
Zastępca  Burmistrz  ustosunkował  się  do  interpelacji  proponując,  że  wystąpi  do  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich, by wypowiedzieli się jakie mają plany dotyczące tego terenu.

11/  Radny Jasiński  Andrzej  zapytał  czy nie  można wpłynąć  na Zarząd Dróg Wojewódzkich  w
sprawie chodnika przy ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu, który jest w fatalnym stanie.
Burmistrz  wyjaśniła,  że  kiedy  optowaliśmy  za  wykonaniem  dokumentacji  obwodnicy
Dobrodzienia, co zostało już zrobione, jest tam ujęta ścieżka rowerowa od końca obwodnicy w
stronę  do  zjazdu  na  Kolejkę.  Jeżeli  Zarząd  nie  zmieni  planów  to  w  tym  projekcie  będziemy
uczestniczyć jako partner w przebudowie ul. Piastowskiej.

12/  Radny Korzyniewski  Eugeniusz  zwrócił  się  do radnego Sachy Joachimy z zapytaniem czy
wierzy, że budowa wysepki spowoduje spowolnienie ruchu, gdyż On uważa, że są to wyrzucone
pieniądze, a podwyższenie krawężników spowoduje większe zagrożenie.
Przewodniczący  Rady  zaproponował,  by  może  zasugerować  zamontowanie  odblasków  na
barierkach oraz pasa nakierowującego do czasu przebudowy.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że mieszkańcy Pietraszowa są zdeterminowali, mają pretensje i domagają
się  przebudowy  wysepki.  Burmistrz  zaprosiła  radnych  do  wzięcia  udziału  z  mieszkańcami
Pietraszowa.
Radny  Koj  Rudolf  uważa,  że  podniesienie  wysepki  może  spowodować  jeszcze  większe
niebezpieczeństwo.  Zaproponował,  by  może  zwiększyć  patrole  policji  w  Pietraszowie  i
zamontowanie odblasków.
Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  dyskusja  w  sprawie  zwiększenia  patroli  toczyła  się  na  każdym
posiedzeniu  i  występujemy  o  to,  gdyż  chcemy,  by  dzieci  docierały  bezpiecznie  do  szkół  i
przedszkoli. Chcieliśmy postawić tam radary.

13/ Pani Burmistrz poinformowała, że posiadamy wstępny projekt na zmianę organizacji ruchu na
ul. jednokierunkową, gdyż chcemy wprowadzić w rynku strefę zamieszkania, zniknie ruch dwu
kierunkowy.

14/ Sołtys Piotr Mrugała poinformował o wałęsających się psach w Klekotnej.
Pani Burmistrz poinformowała, że od lat borykamy się z wałęsającymi psami, gdyż często dochodzi
do sytuacji, że utrudniają one życie mieszkańcom. Na gminie ciąży obowiązek wyłapywania tych
psów i ponoszenie kosztów z tym związanych.
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15/ Sekretarz Gminy odniósł się do pytania radnego Jasińskiego Andrzeja w sprawie przesyłania
projektu  protokoły  mailem.  Wyjaśnił,  że  zgodnie  z  załącznikiem  nr  4  do  Regulaminu  Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu do Statutu Gminy w § 26 pkt 4 jest zapis „ Protokół z sesji wykłada się
do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz w dniu sesji obrad Rady Miejskiej”. Obecny regulamin
RM nie przewiduje innej formy przekazywania protokołu. W przypadku modyfikacji regulaminu
można zastanowić się nad zmianą zapisu.

16/  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przedstawił  treść  pisma  Wojewody  Opolskiego,  który
przekazuje gratulacje  i  najlepsze życzenia wszystkim Radnym w związku z wyborem do Rady
Miejskiej na kadencję 2014-2018.

17/ Pani Burmistrz poinformowała, że mieszkańcy wnioskowali o wybudowanie ścieżki rowerowej
na odcinku od Malichowa aż do ronda. Było wysyłanych wiele pism sygnalizujących gotowość do
współfinansowania projektu.

Punkt 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski
dokonał zamknięcia obrad II Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Damian Karpinski
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