
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół Nr XII/2016

z Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 21 stycznia 2016 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 16 10.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było: 14
Nieobecny radny: Manfred Kuboth

Obecni spoza Rady byli:
- Róża Koźlik Burmistrz Dobrodzienia
- Marek Witek Zastępca Burmistrza
- Gabriela Gaś                                    Skarbnik Gminy
- Waldemar Krafczyk                         Sekretarz Gminy
- Bożena Gaś                                      Dyrektor ZEASiP
- Dariusz Dykta                                  Dyrektor ZGKiM
- Mariusz Kucharczyk 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  oraz  udzielenie

informacji na zgłoszone  interpelacje.
4. Uchwała nr 697/2015 z dnia 12 stycznia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
5. Uchwała nr 712/2015 z dnia 12 stycznia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej  w Opolu nt.  opinii  o możliwości  sfinansowania deficytu określonego w
uchwale budżetowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 określenia  kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym do gimnazjum

prowadzonego  przez  Gminę  Dobrodzień  oraz  określenia  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzenia tych kryteriów,

 określenia  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  szkół
podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Dobrodzień  oraz  określenia  dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

 udzielenia  pomocy  finansowej  na  rzecz  Powiatu  Oleskiego  na  dofinansowanie  kosztów
przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Sowczycach na terapię specjalistyczną,

 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego z przeznaczeniem na organizację
imprezy sportowej „Bieg Majowy”,

 zmiany Uchwały Nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r,

  zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia     22 grudnia 2015
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roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli
działających  na  terenie  Gminy Dobrodzień  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości
pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.

7. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Punkt 1.

Otwarcia  XII  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu  dokonał  Przewodniczący  Rady  Miejskiej
Damian Karpinski słowami „Otwieram XII Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 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.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  zaproponował,  by  dodatkowo wprowadzić  do  porządku  obrad
przedstawienie treści uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat:

 opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu,
 opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej,

oraz   podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XI/107/2015  Rady  Miejskiej  w
Dobrodzieniu z dnia  22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.

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

Punkt 3.

Pani  Burmistrz  przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności  w okresie  między sesjami  tj.  od  dnia
23.12.2015r. do dnia 21.01.2016r.

29 grudnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Tauron w sprawie ustalenia warunków umowy
na eksploatację oświetlenia ulicznego.

5 stycznia Pani Burmistrz  wzięła udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa działającej przy
Starostwie Powiatowym w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Opolskiej - rynku
i Solnej oraz wprowadzenia dwustronnego ruchu dla rowerzystów na ul. Opolskiej.

8 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP.  Na posiedzeniu ustalono ilość
członków Zarządu Gminnego, podjęto uchwałę o nadaniu sztandaru dla OSP w Główczycach.

9  stycznia  udział  w  zebraniu  sprawozdawczo-wyborczym  jednostki  OSP w  Rzędowicach.  Na
spotkaniu zarząd przedstawił sprawozdanie z kadencji, udzielono absolutorium i dokonano wyboru
nowego Zarządu na kolejną kadencję.
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11 stycznia  odbyło się spotkanie z sołtysem Bzinicy Starej,  Przewodniczącym Rady Miejskiej  i
projektantem w sprawie budowy remizy OSP w Bzinicy.

12 stycznia Pani Burmistrz wzięła udział w uroczystości przyznania Róż Powiatu. Wyróżnienie w
kategorii kultura otrzymał Pan Alfons Witek – dyrygent orkiestry dętej w Szemrowicach.

13  stycznia odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Oświaty.  Radni  na  posiedzeniu  jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum i do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Dobrodzień.

14 stycznia udział  w naradzie  rocznej  zorganizowanej  przez  Komendanta Powiatowego PSP w
Oleśnie  podsumowującej  działania  ratowniczo-gaśnicze  na  terenie  powiatu  prowadzone  przez
wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu.

16 stycznia udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym jednostki OSP w Pludrach. Na spotkaniu
zarząd przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności, udzielono absolutorium i dokonano wyboru
nowego Zarządu na kolejną kadencję. Nowy Zarząd wybrano w tym samym składzie.

17 stycznia  udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym jednostki OSP w Bzinicy. Na spotkaniu
zarząd przedstawił sprawozdanie z kadencji, udzielono absolutorium i dokonano wyboru nowego
Zarządu na kolejną kadencję.

19 stycznia Pani Burmistrz  wzięła udział  w spotkaniu członków Zarządu Związku Gmin Dolna
Mała  Panew.  Tematem spotkania  było  przedłużenie  terminu  likwidacji  Związku  oraz  założenie
Stowarzyszenia.

20 stycznia odbyło się spotkanie z projektantem w sprawie wykonania kosztorysów na wykonanie
oświetlenia w gminie ze środków FS i ujętych w budżecie gminy na 2016r.

21 stycznia spotkanie  z  Komendantem Gminnym OSP w sprawie  ustalenia  zakupu sprzętu dla
jednostek OSP na terenie gminy Dobrodzień.

Burmistrz udzieliła informacji na zgłoszone interpelacje.

Punkt 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 697/2015 z dnia 12 stycznia 2016
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 712/2015 z dnia 12 stycznia 2016
roku  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w  Opolu  nt.  opinii  o  możliwości
sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr  XII/114/2016  w  sprawie  określenia  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym do gimnazjum prowadzonego przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

Dyrektor  ZEASiP wyjaśniła,  że  do  klasy  pierwszej  publicznej  szkoły  podstawowej  i  do  klasy
pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym
obwodzie przyjmuje się z urzędu.
Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i
gimnazjum w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  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: ---------------------

Podpunkt 2.

Nr  XII/115/2016  w  sprawie  określenia  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  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: ---------------------

Podpunkt 3.

Nr  XII/116/2016  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  na  rzecz  Powiatu  Oleskiego  na
dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na terapię specjalistyczną,
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Pani Burmistrz wyjaśniła, że środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie gminy, tylko potrzebna
jest ta uchwała, by zawrzeć umowę.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  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: ---------------------

Podpunkt 4.

Nr  XII/117/2016  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  na  rzecz  Powiatu  Oleskiego  z
przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej „Bieg Majowy”,

Pani Burmistrz wyjaśniła, że środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie gminy, tylko potrzebna
jest ta uchwała, by zawrzeć umowę.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  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: ---------------------

Podpunkt 5.

Nr XII/118/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z
dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r,

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotacja dla Przychodni Terapii  i  Uzależnień wykazana została w
dotacjach podmiotowych a ma być wykazana w dotacjach celowych.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  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: ---------------------

Podpunkt 6.
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Nr XII/119/2016 w sprawie   zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z
dnia   22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół  i  przedszkoli  działających  na  terenie  Gminy  Dobrodzień  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli
prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Dyrektor ZEASiP wyjaśniła, że proponuje się dokonać zmiany w§ 5 ust.6, który dotyczy zwrotów
niewykorzystanych  dotacji  powołując  się  na  zapisy  ustawy  o  finansach  publicznych,  które
szczegółowo regulują zasady zwrotu dotacji. Ustawa zawiera procedury zwrotów niewykorzystanej
dotacji,  wykorzystanej  niezgodnie  z  przeznaczeniem,  pobranej  niezależnie  lub  w  nadmiernej
wysokości jak również terminy naliczania odsetek.

Na  pytanie  radnego  Eugeniusza  Korzyniewskiego  kto  stwierdza  o  nieprawidłowościach  w
rozliczeniu  dotacji,  Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  jest  zatrudniony  pracownik  do  kontroli
wewnętrznej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  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: ---------------------

Uchwały od nr XII/114/2016 do nr XII/119/2016 stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 7.

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

Po zapoznaniu się z treścią protokołu, Przewodniczący Rady Miejskiej poddał go pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym protokół z ostatniej sesji przyjęli 13 głosami „za” i 1 głosie
” wstrzymującym się”.

Punkt 8.

Interpelacje i wnioski radnych:

 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pismo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie  w sprawie wypełnienia kwestionariusza ankiety przez radnych.

 Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  w dniu  12 marca  w Rudnikach odbędzie  się  Turniej
radnych Powiatu Oleskiego.
Radny  Tomasz  Miazga  zaproponował,  by  trochę  wcześniej  zorganizować  spotkania  na
treningach, które mogłyby się odbywać 1 raz  w tygodniu.
Zastępca  Burmistrza  wyjaśnił,  że  zorientuje  się  kiedy mogłyby się  rozpocząć  treningi  i
poinformuje radnych

 Radny  Paweł  Czapla  przekazał  informację  w  sprawie  przekazania  1%  podatku  na
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rehabilitację radnego poprzedniej kadencji Pana Norberta Potyki.

 Radny Rajmund Lichota wnioskował o  rozważenie ustawienia lustra na ul. Kopernika w
Pludrach lub znaku ustąp pierwszeństwa przejazdu.

 Radna Małgorzata Ochman-Lizurek wnioskowała o bardziej skuteczne posypywanie dróg
powiatowych m.in.w Klekotnej, w okolicach sklepu i na wiadukcie.

 Radny  Andrzej  Jasiński  zgłosił  interpelację  w  sprawie  wymiany  żarówki  na  słupie
elektrycznym w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej nr 36-38.

 Przewodniczący Rady Miejskiej  wnioskował  o  sprawdzenie  prawidłowości  wyświetlanej
prędkości pojazdów na urządzeniu pomiarowym w Bzinicy Starej ( jadąc od strony Pluder).

 Na pytanie radnego Joachima Sachy kiedy zostanie oświetlona wyspa w Pietraszowie, Pani
Burmistrz wyjaśniła, że po podłączeniu prądu.

 Pani sołtys Dorota Maleska podziękowała za wsparcie w sprawie interwencji dotyczących
budowy ścieżki rowerowej.
Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  rozmawiała  z  Marszałkiem  w  sprawie  ścieżek
rowerowych  i  wie,  że  zapadła  decyzja  negatywna  ale  jeszcze  raz  zostanie  ponowiony
wniosek i będzie interweniować, by wykonano dokumentację.

Punkt 9.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Damian Karpinski
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