
Rada Miejska

w Dobrodzieniu

Protokół Nr XIII/2016

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 23 lutego 2016 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 1715 .

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było: 14

Nieobecny radny – Kuboth Manfred

Obecni spoza Rady byli:

- Róża Koźlik Burmistrz Dobrodzienia
- Marek Witek Zastępca Burmistrza
- Gabriela Gaś                                    Skarbnik Gminy
- Waldemar Krafczyk                         Sekretarz Gminy
- Dariusz Dykta                                  Dyrektor ZGKiM
- Mariusz Kucharczyk Radca prawny
- Andrzej Pawełczyk                          Radca prawny
- Ewald Zajonc                                  Inspektor
- Adrian Dyllong                                Podinspektor
- Barbara Orlikowska Kierownik Referatu
- goście zaproszeni i sołtysi - zgodnie z listą obecności

Porządek obrad:

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. Wniosek o ustanowienie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Klekotnej i w Rędzinie.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 zmiany uchwały nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2011-2017.

 zmiany uchwały Nr XL/327/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 września 2010r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

 wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok,

 zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

     6.    Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

     7.   Interpelacje i wnioski radnych.
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8.   Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Punkt 1.

Otwarcia  XIII  Sesji  Rady Miejskiej  w  Dobrodzieniu  dokonał  Przewodniczący  Rady  Miejskiej
Damian Karpinski słowami „Otwieram XIII 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.

Projekt porządku obrad  poddano głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym  projekt porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Punkt 3.

Pani Burmistrz przedstawiła informację o działalności w okresie między sesjami tj. w okresie od
dnia 22 stycznia do 23 luty 2016 roku:

22 stycznia został ogłoszony przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych.

25 stycznia  Pani  Burmistrz wzięła  udział  w spotkaniu  promocyjnym I  Powiatowego Konkursu
Wiedzy o Rynku Pracy. Celem tego konkursu jest propagowanie wiedzy o rynku pracy tak, aby
młodzież dokonywała świadomego wyboru przyszłego zawodu w oparciu o lokalne potrzeby. Na
spotkaniu został  również  wygłoszony wykład  na temat  rynku pracy przez  dr  Witolda Potworę-
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.

26  stycznia udział  w  Zgromadzeniu  Związku  Gmin  Dolna  Mała  Panew.  Głównym  tematem
posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji Związku na
dzień 31 marca 2016r.

05  lutego ogłoszono  przetarg  na  rewitalizację  rynku  -  przebudowę  dróg  i  chodników  wraz  z
niezbędną infrastrukturą. 

06 lutego udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Szemrowice.

09  lutego odbyło  się  otwarcie  ofert  w  przetargu  na  remont  cząstkowy  dróg.  Do  przetargu
przystąpiło 8 firm.
W tym też  dniu  odbyło  się  spotkanie  z  przedsiębiorcami  chcącymi  rozbudować  się  na  terenie
Dobrodzienia  pomiędzy  ul.  W.  Polskiego  a  ul.  Szemrowicką  w  celu  zmiany  planu
zagospodarowania przestrzennego.

10 lutego odbyło się spotkanie z wykonawcą zmiany Studium Uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego  w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

11 lutego Pani Burmistrz wzięła udział w  posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
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Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oleśnie. Spotkanie odbyło się w Komendzie PSP w Oleśnie.
Na posiedzeniu Komendant Powiatowy przedstawił analizę zdarzeń za rok 2015, ustalono liczbę
delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego oraz każda z gmin przedstawiła sprawozdanie z pracy
Zarządów Miejsko - Gminnych za 2015 rok.

13 lutego udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Dobrodzień.

15 lutego udział w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Kocury.

17 lutego udział w konferencji zorganizowanej przez Marszałka Województwa Opolskiego na temat
środków z UE zawartych w poszczególnych obszarach RPO WO.

18 lutego odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów woj. opolskiego z Wojewodą Opolskim w
ramach nadzoru Wojewody nad podejmowanymi uchwałami.

W tym też dniu odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej. W posiedzeniu uczestniczył Pan
Lempke Dyrektor Biura Spółek Wodnych w Oleśnie, który przedstawił działalność spółek wodnych
na terenie gminy Dobrodzień.
Radni na posiedzeniu zaopiniowali  wnioski o wykup i  dzierżawę gruntów będących własnością
gminy  oraz  pozytywnie  zaopiniowali  projekt  uchwały  w  sprawie   zmian  wprowadzonych  do
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2011-2017.

19  lutego odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Gospodarki  Komunalnej.  Na  posiedzeniu  Radni
pozytywnie zaopiniowali propozycję sporządzenia wniosku do RDOŚ w  Opolu o zaopiniowanie go
w celu ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Klekotnej i w Rędzinie. Radni na
posiedzeniu zaopiniowali wnioski o najem lokali mieszkalnych. Pozytywnie zaopiniowali wniosek
członków OSP Dobrodzień i Szemrowice o podwyższenie ekwiwalentu pieniężnego za udział w
działaniach ratowniczych. Zatwierdzono stawkę 20,00 zł za udział w akcji i 10,00 zł za 1 godzinę
szkolenia.  Radni  pozytywnie zatwierdzili  projekt  uchwały w sprawie  zmian wprowadzonych w
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2011-2017.
Na posiedzeniu Komendant Gminny OSP Pan Erwin Dziuba przedstawił również sprawozdanie z
działalności wszystkich jednostek  OSP gminy Dobrodzień za 2015 rok.

22 lutego nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na rewitalizację rynku (etap I ) -
przebudowę dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą. Na przetarg wpłynęło 17 ofert.

Punkt 4.

Wniosek o ustanowienie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Klekotnej i w Rędzinie.

Inspektor  Ewald  Zajonc  poinformował,  że  wpłynęły  dwa  wnioski  o  ustanowienie  Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego w Klekotnej  i  w Rędzinie  to  znaczy od Sołtysa,  Rady Sołeckiej
i  mieszkańców sołectwa  Klekotna  oraz  od  radnych  Rady Miejskiej  w  Dobrodzieniu,  po  czym
przedstawił treść tych pism.
Wnioski te związane są z planowaną budową ferm norek amerykańskich w Klekotnej i Rędzinie na
terenie 4 działek nr 48,47,44 i 45. ( teren planowanego Zespołu to 1,9 ha, oraz dochodzi około 8 ha
części działki, których właścicielem jest Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Lubliniec ).
Gmina zleciła opracowanie ekspertyzy walorów przyrodniczych terenów planowanej budowy ferm
norek na działkach w obrębie Klekotnej i Rędziny, która będzie materiałem pomocniczym przy
wydawaniu  decyzji  o  warunkach  zabudowy  w  Klekotnej  i  decyzji  o  środowiskowych
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uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w Rędzinie. Może być także podstawą do
wydania  negatywnej  decyzji.  Opracowanie  to  zlecono  z  uwagi  na  fakt,  że  wniosek  o  wydanie
decyzji  o  warunkach  zabudowy  dla  fermy  norek  w  Klekotnej  nie  obejmował  procedur
środowiskowych  wynikających  z  przepisów,  gdyż  obsada  do  40  DJP  takiej  procedury  nie
przewiduje.

Projekt uchwały Rady Miejskiej wymaga opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
W piątek 19 lutego br. na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki
Gminy  i  Miasta,  Gospodarki  Wodnej,  Bezpieczeństwa  Publicznego,  P/Pożarowa  i  Ochrony
Środowiska radni zaproponowali, by wystąpić z wnioskiem o ustanowienie Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego w Klekotnej i w Rędzinie.
 Dzisiaj  na sesji proponuje się przegłosować powyższą propozycję.

Pan  Zajonc  poinformował,  że  przy  wydawaniu  decyzji  o  warunkach  zabudowy dla  inwestycji
w  Klekotnej  strony  zostały  powiadomione  o  możliwości  zapoznanie  się  z  wyrokiem  Sądu
Administracyjnego w Opolu i opracowana ekspertyzą.
Tylko p. Woźniak podtrzymali swoje stanowisko sprzeciwiając się powstaniu fermy.
Gmina  Ciasna  wystąpiła  o  uznanie  jej  za  stronę  postępowania  w wymienionym postępowaniu
administracyjnym, a tutejszy organ, czyli Burmistrz Dobrodzienia postanowieniem włączył gminę
Ciasna do tego postępowania.
Gmina  Ciasna  podtrzymała  swoje  stanowisko,  gdyż  planowana  ferma  norek  miałaby  powstać
w pobliżu ujęcia wody pitnej.

Pan  Zajonc  powołując  się  na  art.129  ustawy  o  ochronie  środowiska  przytoczył  zakazy  jakie
przewiduje  się  w  przypadku  ustanowienia  zespołu  przyrodniczo-krajobrazowego,  jak  również
kwestie odszkodowania z tytułu ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości.

Pan Zbigniew Woźniak stwierdził, że art.129 nie dotyczy tej sprawy, gdyż właściciel działki ma
tylko posesję i łąkę a Zespół nie wpłynie na jakość dotychczasowego użytkowania i odszkodowanie
będzie bezpodstawne.

Pani  Woźniak  dodała,  że  artykuł  ten  obowiązywał  by  w  przypadku  posiadania  gospodarstwa
rolnego.

Poproszony  o  wyrażenie  opinii  radca  prawny  Andrzej  Pawełczyk  stwierdził,  że  nie  chciałby
wyręczać sądów, gmina będzie posiadać zapis w uchwale a nie wiadomo jak zachowa się inwestor.

Pani Woźniak zapytała czy dobrze rozumie,  SKO cofnęło decyzję,  która powróciła do Gminy i
zostanie decyzja wydana taka sama ? 

Pan Zajonc wyjaśnił, że wydana decyzja powinna uwzględniać uwagi i sugestie SKO.

Na  pytanie  radnego  Pawła  Czapli  kto  wyceniłby  działkę  w  przypadku  gdyby  do  wykupu
upoważniona byłaby gmina, radca prawny wyjaśnił, że nie jest to działka budowlana ale grunty
rolne. Jak będzie opinia RDOŚ to będziemy wiedzieli czy jest możliwe ustanowienie Zespołu.

Radny Piotr Zug zwrócił się z zapytaniem ile gmina wydała środków na ekspertyzę i co z tego
będzie miała.
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Pani Burmistrz wyjaśniła, że opracowanie ekspertyzy kosztowało 6.000,00 złotych +VAT, a zlecona
została,  by  mieć  podstawę  do  wydania  decyzji  środowiskowej  i  o  warunkach  zabudowy
negatywnej. Na pytanie co gmina z tego będzie miała Pani Burmistrz wyjaśniła, że w przypadku
pozwolenia na powstanie inwestycji stworzymy Państwu Woźniak piekło na ziemi. Dział specjalny
produkcji rolnej do którego możemy zaliczyć fermę norek nie podlega opodatkowaniu najwyższą
stawką  pod działalność gospodarczą. Zostanie naliczony podatek od gruntów rolnych.            

Radny Rajmund Lichota stwierdził, że w tym przypadku argumenty są mocniejsze niż w Pludrach
przy powstaniu sortowni, która ostatecznie nie powstała.

Pani Burmistrz zaproponowała, by poddać pod głosowanie propozycję kto jest za wysłaniem dwóch
osobnych wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem wydania opinii.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 14 obecnych radnych, 12 radnych głosowało „za” i  2
radnych   „wstrzymało się od głosu”.

Radny Paweł Czapla zastanawiał się czy ekspertyzy nie poszerzyć o stawy w Zwozie, co pomocne
byłoby przy decyzji o kopalni piasków, by mieć podstawy do zabezpieczenie się.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że musi być wniosek i odrębne postępowanie.

Na pytanie  Przewodniczącego  Rady Miejskiej  jak długo może trwać procedura  w RDOŚ -  ie
Opole,  Pan  Dyllong  wyjaśnił,  że  zobligowani  są  ustawą  do  zaopiniowanie  projektu  uchwały
w ciągu 30 dni.

Punkt 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:

Podpunkt 1.

Nr XIII/120/2016 w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia
18 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień na lata
2011-2017.

Pani Burmistrz wyjaśniła,  że gmina chce złożyć wniosek do PROW-u o dofinansowanie na ul.
Warłowską  w  Makowczycach,  pozostałe  inwestycje  wykazane  w  załączniku  są  planowane  w
tegorocznym lub będą planowane w przyszłorocznym budżecie. Aby złożyć wniosek inwestycja
musi być wykazana w strategii.

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

                                                                                                                                                     5



Podpunkt 2.

Nr XIII/121/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/327/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z
dnia 30 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

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 XIII/122/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok,

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowe objaśnienia do projektu uchwały.

Pani Burmistrz poinformowała, że do projektu uchwały wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne
 „  Rozbudowa  sieci  wodociągowej  do  miejscowości  Rędzina”,  gdyż  pojawiła  się  możliwość
złożenia wniosku do PROW-u o dofinansowanie.
Faktem jest, że jest tam mało domów, ale są to tacy sami mieszkańcy gminy jak wszyscy inni, jest
to odcinek 2,5 km sieci, woda jest zanieczyszczona. Taka sama sytuacja jest w Dąbrowicy.

Na  pytanie  radnej  Małgorzaty  Ochman-Lizurek  jaki  jest  wstępny  koszt  tej  inwestycji,  Pani
Burmistrz wyjaśniła, że koszt szacunkowy to kwota 500.000,00 - 600.000,00 złotych.

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 XIII/123/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

Na  pytania  radnego  Eugeniusza  Korzyniewskiego  na  bieżąco  odpowiedzi  udzielała  Skarbnik
Gminy.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Kapela  Piotr,  Karpinski
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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  XIII/124/2016  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków
ochotniczych straży pożarnych,

Przewodniczący  Rady   przedstawił  treść  wniosku  Zarządu  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w
Dobrodzieniu  i  Zarządu Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Szemrowicach  w sprawie  podniesienia
stawki ekwiwalentu pieniężnego dla  członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Dobrodzień  za  udział  w  działaniach  ratowniczych  oraz  szkoleniach  organizowanych  przez
Państwową Straż Pożarną ponownie do kwoty 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
gospodarce uspołecznionej.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w
Główczycach w którym zwracają  się  z apelem do wnioskodawców zwiększenia ekwiwalentu o
zrezygnowanie z wnioskowanych zmian i  o większe  zaangażowanie społeczne.

Pani  Burmistrz   wyjaśniła,  że  kiedyś  wyjazdy  do  akcji  ratowniczych  nie  były  płatne,  później
przepisy  nałożyły  obowiązek  wprowadzenia  ekwiwalentu  do  kwoty  1/175   przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej.
W 2012 roku kiedy nie  było  środków na  zakup  sprzętu  i  strażacy wystąpili  z  propozycją,  by
obniżyć ekwiwalent  do 12,00 złotych za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz za
każdą godzinę w szkoleniu pożarniczym a zaoszczędzone środki pozostawić na zakup sprzętu.  I tak
corocznie około 30.000 – 40.000 złotych było przeznaczane na zakup sprzętu.
Kiedyś jednostka OSP Dobrodzień była w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, teraz
włączono także OSP Główczyce.
Pani  Burmistrz  poinformowała,  że  jednostka  OSP Dobrodzień  ma  bardzo  dużo  wyjazdów  do
działań ratowniczych, zostali włączeni do Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego i nie dziwi fakt,
że wystąpili z wnioskiem o podniesienie stawki ekwiwalentu pieniężnego.
Na zebraniu Zarządu Gminnego  OSP wniosek o podwyższenie ekwiwalentu zaopiniowany został
negatywnie.
W grudniu 2015 roku temat dotyczący podwyższenia ekwiwalentu powrócił, był przedstawiony na
posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na którym obecny był Komendant
Gminny OSP. Komendant przedstawił sprawozdanie za 2015 rok. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wniosek członków OSP Dobrodzień i Szemrowice o
podwyższenie  ekwiwalentu  pieniężnego  za  udział  w  działaniach  ratowniczych.  Zatwierdzono
stawkę 20,00 zł za udział w działaniu ratowniczym i 10,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu
pożarniczym. Szkolenia odbywają się tylko w weekendy i nie będą obciążać budżetu a jeżeli w
pozostałe dni to trzeba będzie zapłacić 10,00 złotych za godzinę.

Radny  Eugeniusz  Korzyniewski  poinformował,  że  był  obecny  na  zebraniu  sprawozdawczo-
wyborczym OSP w Dobrodzieniu na którym przedstawiono bardzo obszerną informację na temat
pracy jednostki z której wynika, że praca strażaka to nie tylko udział w akcji, szkoleniu ale także
przygotowanie sprzętu, ćwiczenia a ekwiwalent wypłacany jest tylko za udział w akcji.

                                                                                                                                                     7



Radny  stwierdził,  że  dziwi  się  strażakom  z  Główczyc  i  uważa,  że  należy  się  ekwiwalent  w
wysokości 20,00 złotych za godzinę udziału w akcji ratowniczej.

Radny Rajmund Lichota poinformował, że strażacy z jednostki OSP Pludry środki za ekwiwalent
zainwestują w straż.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że nie jest to praca łatwa a na posiedzeniu Zarządu była
informacja, że na każdy dzień typowane są osoby w tym kierowcy, które muszą być dyspozycyjne
w danym dniu.

Radny Joachim Wloczyk stwierdził, że bardzo często strażacy muszą wykonać remont w remizie i
robią go własnymi siłami kupując tylko materiał. Pracodawcy też różnie patrzą kiedy po sygnale
pracownik musi iść do akcji.

Radny Piotr Kapela stwierdził, że 20.00 złotych nie jest zapłatą za to co robią.

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 XIII/120/2016 do nr XIII/124/2016 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 Miejskiej poddał go pod głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym protokół z ostatniej sesji przyjęli jednogłośnie.
 
Punkt 7.

Interpelacje i wnioski radnych:

• Pani Burmistrz udzieliła informacji na zgłoszone interpelacje, po czym przedstawiła treść
pisma  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Opolu,  który  informuje,  że  w  wyniku
przeprowadzonego  rozpoznania  zgłoszonej  interwencji  dotyczącej  uszkodzonego
ogrodzenia przy posesji ul. Koszwickiej 1 w Pietraszowie w ciągu drogi wojewódzkiej 901,
zobowiązał wykonawcę zadania do usunięcia powstałej szkody w terminie do dnia 29 lutego
2016 roku.
Następnie  przedstawiła  treść  pisma  Zarządu  Województwa  Opolskiego  w  sprawie
oświetlenia skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 19540 i 19550 oraz budowy ścieżki
pieszo-rowerowej na odcinku Malichów (Bzionków – Dobrodzień, w którym informują, iż
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w  roku  bieżącym  przewidziane  jest  rozpoczęcia  zadania  pn.”  Rozbudowa  drogi
wojewódzkiej  nr  901  na  odcinku  Kocury-Dobrodzień”  -  w  ramach  tego  zadania
przewidziano  przebudowę  skrzyżowań  z  drogami  powiatowymi  wraz  z  budową  zatok
autobusowych oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. W przypadku budowy ścieżki pieszo-
rowerowej  ZDW analizuje  możliwość  wydłużenia  odcinka  ścieżki  pieszo-rowerowej  od
połączenia z istniejącą poprzez obiekt mostowy do skrzyżowania z drogami powiatowymi.
ZDW poinformował także, że wszystkie obecnie prowadzone inwestycje są realizowane w
oparciu o uzyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Pani  Burmistrz  po  rozmowie  z  Dyrektorem  ZDW  ma  nadzieję,  że  temat  nie  jest
przekreślony.

• Sołtys Dorota Maleska wyjaśniła, że mieszkańcy Bzionkowa prosili o ścieżkę ze względu na
bezpieczeństwo i będą pisać i walczyć o nią do skutku. Przy okazji podziękowała Gminie za
wsparcie.

• Radny  Tomasz  Miazga  wnioskował  o  utwardzenie  odcinka  chodnika  przy  ul.  E.Stein
( naprzeciw przystanku autobusowego) z uwagi na jego zły stan techniczny ( straszne błoto
w którym stoją osoby oczekujące na autobus).
Pani Burmistrz wyjaśniła,  że  ks.  Wilk prosił  o wyremontowanie  drogi  od kapliczki w
związku  z  prymicjami,  które  odbędą  się  w  przyszłym  roku.  Pani  Burmistrz  będąc  na
spotkaniu z Wojewodą uzyskała informację, że roku przyszłym będzie więcej środków na
remonty dróg i Gmina złoży wniosek o dofinansowanie na  przebudowę ul. Wystrzyckiej w
Główczycach.  W  kolejnym  roku  zostanie  złożony  wniosek  na  ul.  E.Stein,  na  której
wymieniona została sieć wodociągowa, pozostaje kanalizacja, deszczówka i droga. Jednak
wszystko  zależy  od  środków.  Zaproponował,  by  płytki  chodnikowe,  które  zostaną
pozyskane przy rewitalizacji rynku wykorzystać i położyć na odcinku drogi przy ul. E.Stein
( naprzeciw przystanku autobusowego).

• Radny Tomasz Miazga wnioskował o przycięcie krzewów przy ogródkach działkowych na
wysokości wieży ciśnień w Dobrodzieniu - Dyrektor ZGKiM zaproponował wykonanie tego
zadania w ramach utrzymania zieleni miejskiej.

• Radny Joachim Wloczyk zgłosił interpelację w zakresie obcięcia żywopłotu przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu z uwagi na słabą widoczność dla kierowców co
stwarza niebezpieczeństwo.

• Radny Piotr Kapela wnioskował o ustawienie dodatkowego punktu świetlnego na końcu ul.
Leśnej w Dobrodzieniu oraz o ustawienia 2 koszy przy ul. Ks. Gładysza w Dobrodzieniu
(np.  1  koło  cmentarza)  –  Dyrektor  ZGKiM   wyjaśnił,  że  kosze  mogą  być  jedynie
zlokalizowane przy budynkach komunalnych.  Odnośnie  oświetlenia  Zastępca Burmistrza
wyjaśnił,  że  potrzebny  jest  projekt,  dodatkowy  słup  oraz  pociągnięcie  linii  kablowej.
Wyjaśnił, że oświetlenie posesji nie jest ideą oświetlenia drogowego.

• Radny  Joachim  Wloczyk  wnioskował  o  nawiezienie  kamienia  na  ul.  Śmiałków  w
Szemrowicach- Pani Burmistrz wyjaśniła, że nie jest jeszcze uregulowana sprawa własności
gruntów. Obecnie trwa wybór oferty na łatanie dziur i wtedy będzie można przymierzyć się
do poprawy stanu dróg.  Regulacji własności wymaga także ul. Mostowa.

• Na  pytanie  radnego  Joachima  Wloczyka  co  wiadomo  na  temat  środków  na  realizację
programu  500+,  Pani  Burmistrz  wyjaśniła,  że  w  gminie  jest  około  1.600  dzieci  nie
wszystkie jednak się zakwalifikują do programu, wstępnie zakłada się około 1000 dzieci.
Zapotrzebowano 19.200 złotych na utworzenie stanowisk do realizacji zadania, ustawowo
otrzymamy 2% na obsługę. 

• Na pytanie radnego Eugeniusza Korzyniewskiego na jakim etapie  jest  sprawa dotycząca
skrętu na ul.  Solną,  Pani Burmistrz wyjaśniła,  że Komisja Bezpieczeństwa w Starostwie
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Powiatowym w Oleśnie pozytywnie zaopiniowała wniosek dot. skrętu z Placu Wolności na
ul. Solną w Dobrodzieniu. Jeżeli tylko pozwoli na to pogoda to zostaną pomalowane znaki.
Także  wniosek  dotyczący  ścieżki  rowerowej  na  ul.  Opolskiej  został  zaopiniowany
pozytywnie.  Pani Burmistrz poinformowała także, że na jesień zostanie wprowadzona w
rynku strefa zamieszkania.

• Radny Piotr Kapela zwrócił się z zapytaniem czy jest już określony termin rozpoczęcia prac
związanych z rewitalizacją – Pani Burmistrz wyjaśniła, że wczoraj odbyło się otwarcie ofert,
które należy sprawdzić i wyłonić wykonawcę z którym zostanie podpisana umowa.
W pierwszej kolejności  planowana jest  wymiana  kanalizacji sanitarnej od strony urzędu w
kierunku  cechu  do  połowy  budynku  w  którym  mieści  się  PKO,  następnie  wymiana
wodociągu wokół całego rynku.

• Na pytanie sołtys Ewy Wildau kto odpowiada za opróżnianie koszy na śmieci znajdujących
się na przystankach – Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że od czasu do czasu ale stale ktoś donosi
śmieci  w workach.   

• Radny Piotr Zug poruszył temat złego stanu technicznego ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu
– Pani Burmistrz wyjaśniła,  że dopóki nie będzie wybudowanej obwodnicy to temat ten
pozostanie,  gdyż  nie  ma  środków  na  wyprofilowanie  i  kanalizację.  ZDW  nie  będzie
inwestował w ten odcinek, który po wybudowaniu obwodnicy będzie należał do powiatu lub
gminy.

• Sołtys  Dorota  Maleska  zaprosiła  radnych  na  konferencję,  która  odbędzie  się  w  dniu  8
kwietnia br. na której będzie można zapoznać się z zasobami przyrodniczo-historycznymi.
Gościem będzie wykładowca z Uniwersytetu Opolskiego.

• Radny Rajmund Lichota zwrócił się do radnych z prośbą o pomoc finansową dla rodziny z
Pluder, która została pozbawiona znacznej części swojego dorobku życiowego w związku z
klęską żywiołową wywołaną przez pożar.

Punkt 8.

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Damian Karpinski
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