
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr III/2014

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 1930.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było:15.

Obecni spoza Rady byli:
- Róża Koźlik                         Burmistrz Dobrodzienia
- Marek Witek                        Zastępca Burmistrza
- Waldemar Krafczyk             Sekretarz Gminy
- Mariusz Kucharczyk            Radca prawny
- Andrzej Pawełczyk              Radca prawny
- Barbara Orlikowska             Kierownik Referatu
- goście zaproszeni i sołtysi – zgodnie z listą obecności

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
4. Projekt budżetu gminy na 2015 rok.
5. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o

przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.
6. Uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  na  temat  opinii  o

możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.
7. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o

przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
8. Opinia Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa,

Gospodarki  Żywnościowej,  Gospodarki  Gruntami,  Współpracy  z  Zagranicą  na  temat
projektu budżetu gminy na 2015 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
◦ przekazania skargi,
◦ zmiany uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej  w Dobrodzieniu  z  dnia 30 grudnia

2010r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
◦ wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
◦ wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
◦ uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,
◦ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na 2015 rok,
◦ zmiany uchwały nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 grudnia 2014

roku w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Zakończenie obrad III Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

                                                                                                                                              1



Punkt 1.

Otwarcia  III  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  dokonał  Przewodniczący  Rady  Miejskiej
Damian Karpinski słowami ” Otwieram III 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  Miejskiej  przedstawił  porządek  obrad,  który  radni  otrzymali  wraz  z
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji, po czym poddał go pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.
Burmistrz Róża Koźlik przedstawiła informację o działalności w okresie między sesjami tj. od dnia
10 grudnia do dnia 30 grudnia 2014 roku:

11 grudnia odbył się odbiór nowo wybudowanej drogi ul. Bocznej w Klekotnej. Droga ta została
wybudowana  z  udziałem  środków  budżetu  gminy  z  dofinansowaniem  z  NPPDL  i  dotacji
pochodzącej z powiatu oleskiego.

12 grudnia odbyło  się  spotkanie  z  właścicielami  działek  pomiędzy ul.  Powstańców Śl.  i  ulicą
Dworcową w sprawie uzbrojenia działek. 
W tym też dniu Pani Burmistrz spotkała się z właścicielem firmy Stolarz w sprawie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego.

Odbyło  się  również  spotkanie  podsumowujące  działalność  Stacji  Opieki  Caritas  i  gabinetu
rehabilitacyjnego. Gmina na działalność Caritasu w 2014r przekazała dotację w kwocie 103 000,00
złotych.

15 grudnia udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku OSP. Głównym tematem posiedzenia
było omówienie corocznych przeglądów sprzętu ochrony ppoż,  ustalenie terminów uroczystości
strażackich  na  2015  rok  oraz  ustalenie  zebrań  sprawozdawczych  na  rok  2015.  Na  Zarządzie
przedstawiono również projekt budżetu na 2015 rok w zakresie OSP.

W  tym  też  dniu  odbyło  się  zebranie  z  mieszkańcami  Pluder  w  sprawie  powstania  a  raczej
reaktywowania jednostki OSP w Pludrach.

16 grudnia Pani Burmistrz odbyła spotkanie z firmą Delloite w sprawie odzyskania podatku VAT od
inwestycji zrealizowanych w 2014 roku.
W  tym  dniu  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej.   Radni  na  posiedzeniu  wybrali
przewodniczącego  i wiceprzewodniczącego komisji. Przewodniczącym Komisji został Pan Piotr
Kapela a Wiceprzewodniczącą Komisji Pani Katarzyna Max. Na pierwszym posiedzeniu komisji
Radni zapoznali się ze skargą na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dobrodzieniu. Po wysłuchaniu Dyrektora MGOPS i skarżącego Radni zadecydowali o umorzeniu
postępowania  skargowego  na  działalność  Dyrektora  z  jednoczesnym  przekazaniem  skargi
Dyrektorowi Ośrodka w celu  załatwienia skargi  w związku z tym,  iż  skarga dotyczyła  działań
podejmowanych przez pracownika MGOPS-u.
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W tym też  dniu  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Na
posiedzeniu  dokonano  wyboru  przewodniczącego  i  wiceprzewodniczącego  Komisji.  Na
przewodniczącego  komisji  wybrano  Pana  Eugeniusza  Korzyniewskiego,  Wiceprzewodniczącym
Komisji została Pan Tomasz Miazga. 
Radni na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt budżetu na 2015 rok oraz
przedstawili propozycje do planu pracy komisji.

17 grudnia odbyło się posiedzenie komisji urbanistycznej w celu zaopiniowania wniosku o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie
budynku  mieszkalnego  w  Dobrodzieniu  przy  ul.  Opolskiej.  W  wydanej  decyzji  ustalono
obowiązującą  linię  zabudowy  a  inwestor  chce  odsunąć  budynek  w  głąb  działki  (  dalej  niż
wyznaczono linię zabudowy).

W tym też dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Oświaty. Radni na posiedzeniu dokonali
wyboru  przewodniczącego  i  wiceprzewodniczącego  Komisji.  Na  przewodniczącego  komisji
wybrano Pana Joachima Wloczyka, Wiceprzewodniczącym Komisji został Pan Manfred Kuboth. 
Radni na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt budżetu na 2015 rok oraz
przedstawili propozycje do planu pracy komisji.

18  grudnia odbyła  się  w  Urzędzie  Marszałkowskim  z  inicjatywy  Marszałka  Województwa
Opolskiego  konferencja  nt.  wdrażania  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Opolskiego  na  lata  2014-2020.  Został  również  przedstawiony  nowy  Zarząd  Województwa
Opolskiego.
Marszałkiem Województwa Opolskiego został  Pan Andrzej  Buła,  Wicemarszałkiem Pan Antoni
Konopka i Roman Kolek.

W  tym  też  dniu  odbyło  się  spotkanie  –  narada  gospodarcza  w  Nadleśnictwie  Zawadzkie
podsumowująca działalność Nadleśnictwa Zawadzkie w 2014r.

19 grudnia odbyło się  pierwsze posiedzenie Komisji  ds.  Budżetu i  Finansów oraz Działalności
Gospodarczej. Radni na posiedzeniu wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji.
Na przewodniczącego komisji wybrano Pana Pawła Czaplę, Wiceprzewodniczącym Komisji został
Pan Piotr Zug. 
Radni na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt budżetu na 2015 rok oraz
przedstawili propozycje do planu pracy komisji.

22 grudnia odbyło się spotkanie z OSP Główczyce w sprawie zakupu samochodu strażackiego.

W  tym  też  dniu  otrzymaliśmy  pismo  z  Zarządu  Województwa  Opolskiego  informujące  o
zatwierdzeniu  przez  Komisję  Europejską  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  2014-2010
Dokument ten dostępny jest na stronie  www.minrol.gov.pl oraz na  www.opolskie.pl w zakładce
PROW. Pani Burmistrz przedstawiła treść pisma w powyższej sprawie.

28 grudnia odbyło się spotkanie z Komendantem Gminnym nt. planowanych zakupów sprzętu z
udziałem dofinansowania Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Opolu.

Pani Burmistrz poinformowała, że otrzymaliśmy:
 zarządzenie zastępcze w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych  złóż kopalin

do  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy
Dobrodzień,  które  jest  konsekwencją  postanowień  wydanych  przez  radę  poprzedniej
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kadencji.  Pani Burmistrz poinformowała, że  w najbliższym czasie trzeba będzie podejść do
tematu studium zagospodarowania przestrzennego, które jest  w dużej części nieaktualne.
Zarządzenie zastępcze zostanie skierowane na posiedzenie komisji,

 pismo  nie  zezwalające  Wojewódzkiemu  Zarządowi  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w
Opolu  na  rozebranie  tamy wykonanej   przez  bobry  w granicach  miejscowości  Kolonia
Łomnicka i Klekotna,

 informację o spotkaniu z Przewodniczącymi Rad Gmin ( m.in.w sprawie pokrycia kosztów
za zmianę studium oraz kontroli uchwał).

Poza  tymi  spotkaniami  Pani  Burmistrz  wzięła  udział  w  spotkaniach  opłatkowych  min.  w
Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bzinicy Starej, spotkanie z dyrektorami szkół, z emerytami, z
klubem Morsów Sopel.
 
Punkt 4.

W związku z faktem, że projekt budżetu gminy na 2015 rok wraz z  propozycjami do projektu
budżetu  na  2015  rok  został  szczegółowo  omówiony  na  posiedzeniach  komisji  stałych  Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu, odstąpiono od ponownego przedstawiania projektu budżetu.

Projekt budżetu gminy na 2015 rok stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 569/2014 z dnia 10 grudnia 2014r.
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  opinii  o  przedłożonym
projekcie uchwały budżetowej gminy na 2015r.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 570/2014 z dnia 10 grudnia 2014r.
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  pinii  o  możliwości
sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały  nr 571/2014 z dnia 10 grudnia 2014r.
Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  opinii  o  przedłożonym
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Budżetu,  Finansów  i  Działalności  Gospodarczej,  Rolnictwa,
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Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą przedstawił
opinię Komisji na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2015 rok oraz wprowadzonymi
zmianami do projektu budżetu na 2015 rok.
Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr III/ 15/ 2014 w sprawie przekazania skargi,

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść skargi Pana Andrzeja Ochmanna zamieszkałego
w  Dobrodzieniu  przy  ul.  Topolowej  1/16  na  działalność  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Dobrodzieniu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem do skarżącego Pana Andrzeja
Ochmanna czy podtrzymuje skargę i na kogo, czy na Dyrektora MGOPS czy pracownika.
Wyjaśnił, że by podjąć dalsze działania musi być znane stanowisko.

Pan Andrzej Ochmann stwierdził, że podtrzymuje skargę, ale skarga dotyczy wyłącznie pracownika
MGOPS, gdyż Dyrektor nie wiedziała o całym tym  zdarzeniu.

Radny Piotr Kapela stwierdził, że Pan Ochmann skarżył się na działalność MGOPS i decyzja jest
sprzeczna, gdyż jeżeli jest skarga na pracownika to rozpatruje ją dyrektor. Jednak otrzymana skarga
była na działanie MGOPS.

Przewodniczący Rady poprosił  o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej, gdyż powstała
rozbieżność.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  treść  protokołu  z  posiedzenia  Komisji,  które
odbyło się w dniu 16 grudnia 2014 roku.
Komisja po zapoznaniu się z przedmiotową skargą, podniesionymi zarzutami przez skarżącego i
wyjaśnieniami Dyrektora MGOPS, uznała skargę częściowo zasadną.

W  związku  z  powstałymi  rozbieżnościami  pomiędzy  stanowiskiem  komisji  a  informacją
przedstawioną  przez  Panią  Burmistrz  w  sprawozdaniu  z  działalności  między  sesjami,  Pani
Burmistrz zwróciła się do protokolanta, by przedstawiła stanowisko komisji.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  przedstawionych  przez  protokólanta,  członków  i  przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, radcy prawnego Andrzeja Pawełczyka, Sekretarza Gminy a w szczególności
stanowiska Pana Andrzeja Ochmanna, że skarga nie  dotyczy Dyrektora tylko pracownika MGOPS,
Komisja Rewizyjna podczas ogłoszonej przerwy opracowała nowe stanowisko, które przedstawia
się następująco:

Skargę z dnia 9 grudnia 2014 roku złożoną przez  Andrzeja Ochmanna na działania pracownika
Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Dobrodzieniu  przekazać  do  rozpatrzenia
Dyrektorowi  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Dobrodzieniu  według
właściwości.
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Uzasadnienie: Po wysłuchaniu zainteresowanych stron to jest skarżącego oraz Dyrektora Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zaznajomieniem się z materiałem skargi, stwierdzono, iż
skarga dotyczy działania pracownika. Powyższe skarżący potwierdził podczas posiedzenia Rady
Miejskiej,  stąd  niemożność  jej  rozpatrzenia  przez  Radę  Miejską  i  konieczność  jej  przekazania
Dyrektorowi  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Dobrodzieniu  zgodnie  z
właściwością.

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

Radny Tomasz Miazga opuścił salę obrad.

Podpunkt 2.

Nr III/16/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr III / 22/ 2010 Rady Miejskiej w w Dobrodzieniu z
dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,

Zastępca  burmistrza  wyjaśnił,  że  komisja  opiniuje  i  zatwierdza  wykazy  nieruchomości
przeznaczone do komunalizacji. W skład komisji wchodzi 3 przedstawicieli urzędu i 2 radnych.
Komisja Gospodarcza zaproponowała, by w miejsce byłego radnego Gabriela Kukowki powołać
radnego Piotra Zuga, a w miejsce radnej Jadwigi Kasprzyk radnego Pawła Czaplę.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za przyjęciem uchwały głosowali: 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

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

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

Radni Czapla Paweł i Zug Piotr wyłączyli się z aktu głosowania.

Na salę obrad powrócił radny Tomasz Miazga.

Podpunkt 3.

Nr III/17/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.
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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:------------------------------------

Podpunkt 4.

Nr III/ 18/2014 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

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

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

Podpunkt 5.

Nr III / 19/ 2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,

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

Salę obrad opuścił radny Sacha Joachim

Podpunkt 6.

Nr III / 20/ 2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na 2015 rok,

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, Wloczyk Joachim, Zug
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Piotr

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

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

Podpunkt 7.

Nr III/21/2014 w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9
grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów,

Radca  prawny  Mariusz  Kucharczyk  poinformował,  że  przedstawiony  projekt  uchwały  jest
konsekwencją  orzecznictwa  NSA,  z  którego  wynika,  że  sołtys  może  otrzymać  dietę  za
wykonywanie swoich czynności, a co za tym idzie dieta powinna stanowić wyrównanie wydatków i
strat spowodowanych z pełnienia funkcji sołtysa. Osoba pełniąca funkcje sołtysa zachowuje prawo
do zwrotów kosztów i wydatków poniesionych w związku ze sprawowaniem tej funkcji, a nie z
tytułu samego faktu bycia taką osobą.

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, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr

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

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

Uchwały od nr III/15/2014 do nr III/21/2014 stanowią załącznik do protokołu.

Na salę obrad powrócił radny Joachim Sacha.

Punkt 10.

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.

Radni w głosowaniu jawnym protokół z ostatniej sesji przyjęli jednogłośnie.

Punkt 11.

Interpelacje i wnioski radnych:

1/ Pani Burmistrz udzieliła informacji na temat interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji.

Następnie Pani Burmistrz odniosła się do następujących spraw:

• mieszkańcy jak i tut. Urząd wielokrotnie zwracali się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą
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o podanie terminu w jakim możliwa jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku
Malichów – Dobrodzień. Każdorazowo otrzymywaliśmy odpowiedź, że realizacja projektu
przebudowy  może  nastąpić,  gdy  znajdą  się  na  ten  cel  odpowiednie  środki  finansowe.
Wystąpiliśmy z pismem do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem jak oceniane są szanse,
aby wykonany już projekt  uwzględniający estakadę w miejscowości  Bzionków został  w
najbliższych latach wykonany. Doprojektowanie ścieżki rowerowej, było by dosyć istotnym
elementem  zwiększającym  bezpieczeństwo  na  tym  odcinku.  Nawet  po  przebudowie
tut.urząd  spodziewa  się  dużego  zagrożenia  dla  rowerzystów,  dlatego  zwróciliśmy się  o
przedstawienie szacunkowych kosztów wykonania projektu budowy ścieżki lub propozycję
innych rozwiązań, które zwiększałyby bezpieczeństwo.

• W  związku  z  otrzymaną  informacją  od  Zarządu  Województwa  Opolskiego  dotyczącą
przedstawienia warunków podpisania  umowy o przyjęciu do wspólnej  realizacji  zadania
polegającego  na  przebudowie  wyspy  dzielącej  w  miejscowości  Pietraszów,  od  strony
Dobrodzienia zwróciliśmy się z prośbą o przedstawienie założeń projektowych, jakie będą
miały zastosowanie dla tejże inwestycji. 

• Wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego w Oleśnie o zabezpieczenie w budżecie na 2015
rok środków na dwie bardzo ważne inwestycje a mianowicie: na przebudowę nawierzchni
drogi  powiatowej  w miejscowości  Rzędowice,  która posiada nawierzchnię o bardzo złej
jakości  oraz na dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej  w miejscowości
Myślina. Spora część chodnika została już wykonana z budżetu naszej gminy w ramach
Funduszu Sołeckiego, bez udziału środków z budżetu powiatu oleskiego.

• Radny Joachim Sacha zgłosił interpelację w zakresie ponownego wystąpienia pogłębienia,
które pojawiło się na ścieżce rowerowej w Pietraszowie od strony Pluder przed mostkiem w
lesie.
Radny wnioskował także o zamontowanie lustra przy wyjeździe od strony drogi powiatowej
( od szkoły) na drogę wojewódzką w Pludrach.

• Radny Andrzej Jasiński zgłosił interpelację w zakresie zorientowania się jakie byłyby koszty
związane z zainstalowaniem pompy cieplnej na krytej pływalni w Dobrodzieniu.

• Na  pytanie  radnego  Piotra  Kapeli  odnośnie  zasad  głosowania  jawnego  i  imiennego
odpowiedzi udzieliła Pani Burmistrz.

• Radny Eugeniusz Korzyniewski zaproponował, by radni rozważyli wprowadzenie dyżuru
radnego, który odbywał by się raz w miesiącu. Zaproponował także, by zaprosić radnych
sejmiku województwa opolskiego, by zapoznali się z problemami mieszkańców, którzy na
nich głosowali.
Radny  stwierdził  także,  że  dużo  czyta  się  o  obwodnicy  Nysy,  a  nic  o  obwodnicy
Dobrodzienia. Zaproponował, by może wyższe władze zainteresowały się tym tematem.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że zaprosić radnego sejmiku zawsze można, trudniej może być z
zaproszeniem posła.

• Zastępca Burmistrza omówił załącznik do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez
Dyrekcje Okręgowe Dróg Publicznych.

• Radny Eugeniusz Korzyniewski  przypomniał, że była sugestia, by dojść do porozumienia
pomiędzy województwem śląskim a województwem opolskim w sprawie odśnieżania dróg
znajdujących się na granicy tych województw. Sprawa dotyczyła Pluder.
Zastępca  Burmistrza  wyjaśnił,  że  proponowaliśmy,  aby  zawarte  zostało  porozumienie
pomiędzy powiatem oleskim a lublinieckim ale nie doszło ono do skutku.

• Pani Burmistrz podziękowała za uchwalenie budżetu na 2015 rok, który starała się ułożyć
tak,  by  była  kontynuacja  zadań  już  rozpoczętych  i  które  czekają  na  realizacją,  gdyż
posiadają  już  gotowe dokumentacje.  Pani  Burmistrz  życzyła  radnym dużo  satysfakcji  z
wykonywania  mandatu  radnego,  dużo  życzliwości  mieszkańców,  wytrwałości  oraz
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sukcesów w życiu zawodowym.

Punkt 12.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Karpinski

                                                                                                                                              10


