Rada Miejska
w Dobrodzieniu
Protokół Nr IV/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 5 lutego 2015 roku.
Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 2130.
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
• Aniela Kniejska
Skarbnik Gminy
• Waldemar Krafczyk
Sekretarz Gminy
• Mariusz Kucharczyk
Radca Prawny
• Bożena Gaś
Dyrektor ZEASiP
• Adrian Dyllong
Podinspektor
• Ewald Zajonc
Inspektor
• Sebastian Wilisowski
Projektant z Opola
• Zdzisław Siewiera
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
• Agnieszka Kwiecień
Przedstawicielka Nadleśnictwa Zawadzkie
• Barbara Orlikowska
Kierownik Referatu
• Sołtysi i goście – zgodnie z listą obecności
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
Zmiana organizacji ruchu na ul. Lublinieckiej i Placu Wolności w Dobrodzieniu.
Podjęcie uchwał w sprawie:
◦ nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Dobrodzień,
◦ ustanowienia użytku ekologicznego „ Stawy Pluderskie nr 2 i 3”,
Informacja na temat stanu zaawansowania inwestycji co do których toczy się postępowanie
o wydanie decyzji środowiskowych.
Uchwała nr 18/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Uchwała nr 50/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w
uchwale budżetowej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
◦ określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów
niezbędnych po potwierdzenia tych kryteriów,
◦ wyznaczenia przedstawicieli do Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie,
◦ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,
◦ zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu,
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◦ przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019,
◦ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień środków stanowiących
fundusz sołecki,
◦ przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i
Współuzależnienia w Oleśnie,
◦ udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów
przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do
Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczna
terapię,
◦ udzielenia Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej,
◦ wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
◦ wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
◦ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Punkt 1.
Otwarcia IV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski słowami „ Otwieram IV Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi kworum,
przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
Punkt 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.
Zaproponował, by do porządku obrad wprowadzić dodatkowo punkty:
 zmiana organizacji ruchu na ul. Lublinieckiej i Placu Wolności,
 przedstawienie treści uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu na temat opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz opinii o możliwości
sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej,
 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Dobrodzieniu.
Następnie projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.
Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad po zmianach przyjęli jednogłośnie.
Punkt 3.
Pani Burmistrz Róża Koźlik przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. tj.
od dnia 02 stycznia do dnia 05 lutego 2015r.
7 stycznia w związku z niepodpisaniem przez niektóre placówki podstawowej opieki zdrowotnej
umów z NFZ Starosta zorganizował posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania z udziałem
wójtów i burmistrzów w celu poinformowania o sytuacji w powiecie oleskim.
W związku z tą sytuacją zwołano również posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
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Kryzysowego w celu poinformowania o sytuacji w zakresie świadczenia usług podstawowej opieki
zdrowotnej na terenie województwa opolskiego.
W tym też dniu Pani Burmistrz spotkała się z projektantem wykonującym koncepcję
zagospodarowania rynku w celu ustalenia wytycznych, aby uzyskać wytyczne konserwatora
zabytków. Po uzyskaniu wytycznych koncepcja zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej do
zaopiniowania.
8 stycznia odbyło się spotkanie na pływalni z udziałem firmy wykonującej remont jak również
inspektorem nadzoru budowy pływalni w celu ustalenia kolejnych prac remontowych na przyszłe
lata.
10 stycznia Pani Burmistrz wzięła udział w zebraniu sprawozdawczym członków OSP w
Rzędowicach. Głównym tematem zebrania było sprawozdanie jednostki z działalności za 2014 rok i
udzielenie zarządowi OSP absolutorium. Na zebraniu ustalono zakup najpotrzebniejszego sprzętu w
2015r oraz zatwierdzono plan działania jednostki na 2015 rok.
11 stycznia udział w zebraniu sprawozdawczym członków OSP w Bzinicy. Głównym tematem
zebrania było sprawozdanie jednostki z działalności za 2014 rok i udzielenie zarządowi OSP
absolutorium. Na zebraniu ustalono zakup najpotrzebniejszego sprzętu w 2015r oraz zatwierdzono
plan działania jednostki na 2015 rok. Bolączką strażaków jest rozsypujący się samochód strażacki a
także brak odpowiednich pomieszczeń i garażowych i socjalnych.
W tym też dniu odbyło się kolejne zebranie w Pludrach w celu reaktywacji istniejącej ale tylko na
papierze OSP. Wybrano nowy Zarząd i Komisję rewizyjną.
13 stycznia Pani Burmistrz wraz z Z-cą wzięli udział w spotkaniu z Dyrektorem Oddziału GDDKiA
w Opolu w sprawie budowy obwodnicy Myśliny. ( Przekaz Dyrektora - jest szansa budowy w
2016r. Obwodnicy, która została umieszczona w Projekcie Przebudowy Dróg Krajowych na lata
2015 2023.
W tym też dniu Pani Burmistrz wzięła udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu ZOSP. Spotkanie
odbyło się Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Głównym tematem posiedzenia było
przedstawienie informacji z działalności Oddziałów Gminnych ZOSP- informacje te przedstawiali
prezesi i Komendanci gminni. Na posiedzeniu Komendant Powiatowy przedstawił również
informację z realizacji zadań w 2014r. jak również plan pracy Oddziału Powiatowego ZOSP na rok
2015.
14 stycznia na zaproszenie Starosty Oleskiego Pani Burmistrz wzięła udział w spotkaniu
noworocznym z okazji uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień Starosty Oleskiego za
osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury „Róże
Powiatu” 2014. Różę Powiatu 2014 otrzymał Pan Oleg Pyrog – trener sekcji pływackiej Vega.
16 stycznia Pani Burmistrz wraz z Komendantem gminnym OSP ustalili wstępną listę zakupów
sprzętu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
W tym też dniu na zaproszenie sołtysa wsi Klekotna Pani Burmistrz wzięła udział w bardzo miłej
uroczystości poświęcenia nowo wybudowanej drogi ul. Bocznej w Klekotnej.
17 stycznia udział w zebraniu sprawozdawczym członków OSP Kocury-Malichów. Głównym
tematem zebrania było sprawozdanie jednostki z działalności za 2014 rok i udzielenie zarządowi
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OSP absolutorium. Na zebraniu ustalono zakup najpotrzebniejszego sprzętu w 2015r. oraz
zatwierdzono plan działania jednostki na 2015 rok.
18 stycznia udział w zebraniu sprawozdawczym członków OSP Główczyce. Głównym tematem
zebrania było sprawozdanie jednostki z działalności za 2014 rok i udzielenie zarządowi OSP
absolutorium. Na zebraniu ustalono zakup najpotrzebniejszego sprzętu w 2015r oraz zatwierdzono
plan działania jednostki na 2015 rok.
Jednostka zawnioskowała o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 2015 rok na namiot
festynowy z okazji organizacji zlotu pojazdów pożarniczych oraz 20.000 zł na utwardzenie placu
przed remizą OSP.
Od 20 do 23 stycznia Pani Burmistrz przebywała na urlopie wypoczynkowym.
W tym czasie 21 stycznia odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z Wojewodą opolskim .
Głównym tematem spotkania było wprowadzenie elektronicznego nadzoru nad uchwałami.
Przedstawiono ostatni nabór do NPPDL oraz przedstawiono informację na temat nowej edycji
programu po 2015r. - brak remontów, partnerstwo niepublikowane i utrzymana kwota 40 mln na
woj, opolskie. Wojewoda przedstawił również Zarządzenie Zastępcze o wprowadzeniu do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy udokumentowanych złóż kopalin – obciążenie
gminy kosztami opracowania poniesionymi przez wojewodę.
24 stycznia udział w zebraniu sprawozdawczym członków OSP Szemrowice. Głównym tematem
zebrania było sprawozdanie jednostki z działalności za 2014 rok i udzielenie zarządowi OSP
absolutorium. Na zebraniu ustalono zakup najpotrzebniejszego sprzętu w 2015r. oraz zatwierdzono
plan działania jednostki na 2015 rok.
25 stycznia udział w zebraniu sprawozdawczym członków OSP Klekotna. Głównym tematem
zebrania było sprawozdanie jednostki z działalności za 2014 rok i udzielenie zarządowi OSP
absolutorium. Na zebraniu ustalono zakup najpotrzebniejszego sprzętu w 2015r oraz zatwierdzono
plan działania jednostki na 2015 rok.
Strażacy zawnioskowali również o postawienie lampy przy zjeździe z drogi głównej do strażnicy i
uregulowanie własności drogi dojazdowej do OSP.
27 stycznia udział w posiedzeniu Sesji Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w
Turawie. Głównym tematem posiedzenia to przyjęcie budżetu Związku na 2015 rok i uchwalenie
wysokości składki na rzecz Związku - 0,70 zł od mieszkańca.
W tym też dniu odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. Dyrektor ZEASu Pani Bożena Gaś
przedstawiła informację na temat jednostek oświatowych tj. min ilości uczniów, ilości nauczycieli
ilości szkół. ilości uczniów dowożonych. Radni na posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
Radni na posiedzeniu rozpatrzyli również wniosek Stowarzyszenia Promocji VEGA Dobrodzień w
sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikom sekcji osiągającym wysokie wyniki
sportowe.
Komisja wypracowała stanowisko, że indywidualnie nagradzani będą zawodnicy po zakończeniu
sezonu ze wskazaniem trenera bądź opiekuna sekcji i po zasięgnięciu opinii komisji.
Przewodniczący Komisji przedstawił również materiały nt. Młodzieżowej Rady Gminy i
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postanowiono na kolejne posiedzenie komisji przygotować projekt statutu funkcjonowania
Młodzieżowej Rady Gminy w Dobrodzieniu.
28 stycznia odbyło się zebranie kierowników referatów UM w celu ustalenia zasad i sposobu
realizacji zadań ujętych w budżecie gminy. Głównie zadań inwestycyjnych oraz zadań w ramach
środków z Funduszu Sołeckiego.
29 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Radni na posiedzeniu
rozpatrzyli wnioski o najem lokali mieszkalnych, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w
sprawie nadania nazwy ulicy oraz projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
„Stawy Pluderskie nr 2 i 3”.
Radni zapoznali się również z projektem zmiany organizacji ruchu w rynku czyli ewentualnego
wprowadzenia strefy zamieszkania.
31 stycznia Pani Burmistrz wzięła udział w zebraniu sprawozdawczym członków OSP Dobrodzień.
Głównym tematem zebrania było sprawozdanie jednostki z działalności za 2014 rok i udzielenie
zarządowi OSP absolutorium. Na zebraniu ustalono zakup najpotrzebniejszego sprzętu w 2015r
oraz zatwierdzono plan działania jednostki na 2015 rok.
Złożono wniosek o pozyskanie dotacji w wysokości 150.000 zł na zakup nowego samochodu
strażackiego.
02 lutego Pani Burmistrz wraz z Panią Skarbnik wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami
Zarządu WFOŚiGW w sprawie pożyczki na przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w ul. Opolskiej . Kwota pożyczki 380 tys zł na warunkach 2%.
03 lutego udział w spotkaniu z Nowym Komendantem Komisariatu Policji.
04 lutego Pani Burmistrz wraz z Zastępcą wzięła udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa
Opolskiego p. Andrzejem Bułą w sprawie budowy obwodnicy Dobrodzienia oraz dalszego remontu
drogi 901 na terenie gminy Dobrodzień. W planach do 2020 roku są wszystkie niewybudowane
odcinki DW 901 łącznie z obwodnicą Dobrodzienia.
W marcu wizyta w terenie. Wszystkie inwestycje zaplanowane do przebudowy na okres
programowania 2014-2020.
Ścieżka rowerowa Kocury-Dobrodzień- Zarząd nie planuje takiej budowy nawet dokumentacji
Remont nawierzchni na wniosek gminy – 50% wkładu własnego.
W tym też dniu wpłynęło do nas pismo Wojewody Opolskiego informujące, że mieszkańcy
miejscowości Gosławice, Główczyce, Zwóz w związku z prowadzonym postępowaniem w
przedmiocie wydania zarządzenia zastępczego w sprawie wprowadzenia obszarów
udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Dobrodzień zwrócili się o uwzględnienie wniosków Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz złożonych na rozprawie administracyjnej, którego treść
przestawiła Pani Burmistrz.
Następnie Pani Burmistrz przedstawiła Stanowisko Rady Powiatu podjęte na sesji w dniu 26
stycznia 2015 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu finansowanie lokalnych inwestycji
drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Punkt 4.
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Zastępca Burmistrza Marek Witek poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawiono przejściową koncepcję organizacji ruchu w rynku.
Były to informacje sygnalne do przemyślenia. Główna zmiana to wprowadzenie strefy
zamieszkania w rynku ( piesi zyskają większe uprawnienia z uwagi na wprowadzenie znaku strefy
zamieszkania, wprowadzono znak zakazu parkowania na chodnikach po godzinie 17-tej i w dni
wolne) Wprowadzenie drogi jednokierunkowej na łączniku (pomiędzy ulicami w obrębie rynku),
przez co miejsc parkingowych nie ubędzie, a zwiększy się bezpieczeństwo. Parkować będzie można
tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Proponuje się zakaz parkowania od rynku do ul. Zielonej. Wprowadzony miałby zostać przystanek
na ul. Lublinieckiej naprzeciw piekarni p. Bebla. Pozostałe znaki na ul. Lublinieckiej pozostaną.
Następnie projektant z Opola Pan Sebastian Wilisowski przedstawił prezentację multimedialną oraz
poinformował o proponowanych zmianach organizacji ruchu na ul. Lublinieckiej i Placu Wolności.
Proponowana zmiana usprawni przechodzenie mieszkańców z jednej strony na drugą,związana jest
ze zmianą miejsc parkingowych zgodnie z przepisami ( parkowanie skośne), przy ul. Ks. Gładysza
rozjazd wprost, w prawo i w lewo, samochody będą mogły być parkowane tylko w miejscach do
tego wyznaczonych.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że istotnym elementem jest łącznik, gdzie był przystanek PKS-u
(będzie jeden kierunek od urzędu w kierunku do sklepu p. Miki.)
Nastąpiła dyskusja nad przedstawianą koncepcją.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy można zaparkować samochód 1,5m od budynku ale w
określone dni np. jak ludzie przyjeżdżają do kościoła to trudno znaleźć miejsce na parkingu.
Pan Wilisowski stwierdził, że nie spotkał się do tej pory z takim znakiem, ale jest na to
rozwiązanie, by nie wprowadzać strefy zamieszkania.
W przypadku wprowadzenia strefy zamieszkania pieszy będzie miał pierwszeństwo przejścia na
drugą stronę, natomiast jeżeli nie ma strefy zamieszkania pierwszeństwo ma samochód.
Radny P. Czapla stwierdził, że w chwili obecnej jest problem z parkowaniem a będzie jeszcze
większy. Zapytał, że gdyby nie było strefy zamieszkania to jaką można wprowadzić prędkość
poruszania się samochodów czy 20 km/ godzinę.
Pan Wilisowski stwierdził, że najlepsza prędkość to 30 km/ godzinę.
Radny Andrzej Jasiński stwierdził, że przy ul. Solnej jest wystarczająco duży parking, gdzie można
zaparkować i podejść do kościoła. Uważa, że nie trzeba parkować w rynku, gdyż tam powinien być
porządek.
Pani Burmistrz stwierdziła, że ten temat jest już omawiany przez 1,5-2 lat, na komisji była
dyskusja, by wprowadzić strefę zamieszkania. Poprosiła, by radni zajęli stanowisko, gdyż
projektant musi zakończyć projekt dotyczący zmian organizacji ruchu.
Należy zastanowić się czy wprowadzić strefę zamieszkania ułatwiając przejście pieszym ze
świadomością, że kierowcy będą musieli bardziej uważać i będą zatrzymywani przez policję.
Forma ta będzie rozwiązaniem przejściowym, gdyż koncepcja zagospodarowania rynku przewiduje
zmniejszenie ilości miejsc parkingowych.
Pani Burmistrz dodała, że sugestia, aby pracownicy urzędu nie parkowali w rynku zadziałała, gdyż
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na parkingach w obrębie urzędu parkują tylko ci pracownicy którzy po kilka razy w ciągu dnia
wyjeżdżają w teren. Ponadto zostały wysłane pisma do zakładów pracy w obrębie rynku, ale nie
zawsze to działa.
Zastępca Burmistrza stwierdził, że wprowadzając strefę zamieszkania spowoduje się dużą
rewolucję, gdyż będzie niebezpieczne skrzyżowanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że może na te kilka lat nie ma konieczności
wprowadzania rewolucji w życiu mieszkańców.
Radny Andrzej Jasiński zastanawiał się nad tym jak po likwidacji przejść dla pieszych będą radziły
sobie z przejściem dzieci, którym od najmłodszych lat wpaja się, by dla bezpieczeństwa
przechodziły po pasach.
Radny Eugeniusz Korzyniewski stwierdził, że strefa zamieszkania wprowadza duże zamieszanie.
Do tej pory nie spotkał się, że można w jakieś dni parkować na chodniku a w inne nie. Uważa, że
wersja likwidacji przejść dla pieszych jest łatwiejszym rozwiązaniem i jeżeli nie sprawdzi się to
wtedy można wprowadzić strefę zamieszkania.
Następnie przystąpiono do głosowania następujących propozycji:
•
•

za wprowadzeniem strefy zamieszkania głosowało 3 radnych, 3 radnych było przeciw a 8
radnych wstrzymało się od głosu,
za likwidacją przejść dla pieszych i właściwe oznakowanie jezdni znakami głosowało 11
radnych za, 1 radny by przeciw i 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Zastępca Burmistrza poinformował, że na posiedzeniu komisji omawiany był także temat związany
z organizacją ruchu ul. Lublinieckiej w Dobrodzieniu. Zaproponowano wprowadzenie zakazu
zatrzymywania się i postoju od rynku do ul. Zielonej lub zakazu do salonu meblowego Agata.
Zastępca Burmistrz wyjaśnił, że ze względu na fakt, że jezdnia jest wąska byłby bezwzględny zakaz
zatrzymywania się a samochody dostawcze zatrzymywałyby się po drugiej stronie.
Następnie przystąpiono do głosowania następujących propozycji:
•
•

za wprowadzeniem zakazu zatrzymywania się i postoju od rynku do Salonu Meblowego
Agata głosowało 8 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu a 4 radnych było przeciw.
za wprowadzeniem zakazu postoju od drogi wojewódzkiej 901 do skrzyżowania z ul.
Kościuszki i ul. Mickiewicza po prawej stronie i zakazu zatrzymywania się i postoju do
salonu meblowego Agata głosowało 6 radnych, 7 radnych było przeciw i 1 radny wstrzymał
się od głosu.

Stanowisko Rady Miejskiej w Dobrodzieniu:
Radni wnioskowali by:
• Zakaz zatrzymywania się i postoju obowiązywał od rynku do Salonu Meblowego Agata.
• Zakaz postoju od drogi wojewódzkiej 901 obowiązywał do skrzyżowania z ul. Kościuszki i
ul. Mickiewicza po prawej stronie oraz obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju do
Salonu Meblowego Agata.

7

Punkt 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał w sprawie:
Podpunkt 1.
Nr IV/22/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Dobrodzień,
Inspektor Ewald Zajonc poinformował, że z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy położonej pomiędzy
ulicami Powstańców Śl. i Dworcową, zwrócili się właściciele działek, którzy budują bądź
zamierzają budować tam domy. Jest to wydzielona wewnętrzna droga dojazdowa. Wyjaśnił temat
wskazując przebieg drogi na mapce. Właściciele drogi sami wystąpili o nadanie drodze nazwy
WIOSENNA. Dodał, że z podłączeniem właścicieli działek do sieci elektrycznej nie ma problemu,
gdyż zrobi to Zakład Energetyczny, a na każdej wydzielonej działce postawi skrzynkę do poboru
energii.
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 IV/23/2015 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Stawy Pluderskie nr 2 i 3”,
Podinspektor Adrian Dyllong poinformował, że Nadleśnictwo Zawadzkie wystąpiło do Rady
Miejskiej z wnioskiem o objęcie Stawów Pluderskich nr 2 i 3 w miejscowości Pludry prawną formą
ochrony przyrody jako użytek ekologiczny. Wniosek został przedłożony do zaopiniowania w
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, która pozytywnie go zaopiniowała.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie Pan Zdzisław Siewiera przedstawił informację o działalności
Nadleśnictwa Zawadzkie oraz na temat zagrożeń związanych z życiem ekologicznym stawów.
Nadleśniczy podziękował za wspaniałe lata współpracy, za pomoc oraz partycypację w kosztach
niektórych inwestycji. Poinformował, że jest otwarty na współpracę i współpracuje z tymi
gospodarzami gmin, którzy chcą współpracować.
Następnie przedstawicielka Nadleśnictwa Zawadzkie Agnieszka Kwiecień przedstawiła walory
przyrodnicze stawów Pluderskich wskazując je na mapie.
Stawy Pluderskie administrowane są przez Nadleśnictwo Zawadzkie i z uwagi na naturalny
charakter zbiorników wodnych jak również występowanie bogatej fauny i flory konieczne jest
wprowadzenie formy ochrony przyrody jako użytek ekologiczny. Jest to zespół 5 stawów
położonych w dolinie rzeki Smoliny. Stawy zlokalizowane są pomiędzy miejscowościami
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Pietraszów i Pludry, które dla porządku posiadają odpowiednią numeracją licząc kolejno od 1 do 5.
Zarówno teren stawów jak i grunty bezpośrednio do nich przylegające są własnością Skarbu
Państwa. Zarząd sprawuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Zawadzkie. Po roku 2001 po przejęciu stawów od poprzedniego właściciela, Nadleśnictwo
Zawadzkie rozpoczęło na stawach roboty inwestycyjne polegające na budowie i modernizacji
urządzeń piętrzących i zabezpieczających. W latach 2011-2012 na stawach nr 2 i 3 odbudowano
groble i mnich, uszkodzone w czasie powodzi w 2010 r. i wykonano odmulenie. Koszt odbudowy
jednego zbiornika wyniósł średnio około 400 tys. zł i w całości wydatkowany był przez
Nadleśnictwo Zawadzkie. Stawy Pluderskie nr 2 i 3 posiadają wszystkie wymogi przytoczone w
ustawowej definicji użytku ekologicznego. Łącznie gromadzą ok. 180 000 l wody. Stawy
Pluderskie nr 2 i 3 będące przedmiotem wniosku o objęcie ich ochroną prawną jako użytek
ekologiczny stanowią część zespołu 5 stawów utworzonych na rzece Smolinie. Rzeka Smolina jako
dopływ Małej Panwi to niewielki ciek wodny przepływający pomiędzy rzeką Bziniczką, a rzeką
Lublinicą. Topografia doliny i hydrologia rzeki Smoliny tworzy swoistego rodzaju warunki
przyrodnicze śródleśnych zbiorowisk wodno - błotnych korzystnie wpływających na różnorodność
biologiczną tego regionu. Płytkie stawy, z zastoiskową wodą, wysychającą w okresie letnim
pozwalają na rozwój i bytowanie charakterystycznych dla tego typu warunków siedliskowych roślin
i zwierząt często rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Warunki mikroklimatyczne stawów
pozwalają na zachowanie śródleśnych bagien i torfowisk.
Przedstawicielka Nadleśnictwa Zawadzkie Agnieszka Kwiecień, przekazała, że zgodnie z art. 44 o
ochronie przyrody spośród wymienionych zakazów proponuje się zastosowanie na projektowanym
użytku ekologiczny następujących zakazów:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce leśnej i wodnej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz
tarlisk i złożonej ikry;
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych,
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
11) umieszczania tablic reklamowych:
12) prowadzenia gospodarki rybackiej za wyjątkiem amatorskiego połowu ryb.
Następnie przedstawiono projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Stawy
Pluderskie nr 2 i 3” i poddano go głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
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Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Punkt 6.
Podinspektor Adrian Dyllong przedstawił informację na temat stanu zaawansowania inwestycji co
do których toczy się postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych i tak:
Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą, w celu produkcji paliw alternatywnych
stałych na działkach o nr ew. 1573/47, 1583/1, 1571/1, 1574/47 k.m. 18 - obręb Pludry.
Wnioskodawca: MAKPOL Recykling sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Oleskiej 20
Wniosek złożony do tut. urzędu 05.08.2011r.
22.08.2011r. - wniosek przesłano do zaopiniowania do RDOŚ w Opolu i PPIS w Oleśnie.
06.09.2011r. - wpłynęła opinia RDOŚ w Opolu o konieczności sporządzenia raportu.
07.09.2011r. - wpłynęła opinia PPIS w Oleśnie o konieczności sporządzenia raportu.
30.09.2011r. - Burmistrz Dobrodzienia wydała postanowienie o konieczności i zakresie
sporządzenia raportu.
13.12.2011r. - wnioskodawca przekazał 3 egz. raportu oddziaływania na środowisko.
02.01.2012r. - raport przesłano do zaopiniowania do RDOŚ w Opolu i PPIS w Oleśnie.
02.01.2012r. - wydano zawiadomienie o 21dniowym terminie na składanie uwag i wniosków. W
terminie tym wpłynęły sprzeciwy mieszkańców oraz uwagi Nadleśnictwa Zawadzkie i Nasycalni
Podkładów w Pludrach.
03.02.2012r. - wpłynęła pozytywna opinia sanitarna PPIS w Oleśnie
06.02.2012r. - RDOŚ w Opolu wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia zakresu raportu. Inwestor
przedłożył uzupełnienia do raportu.
15.03.2012r. - RDOŚ odmówił wnioskodawcy uzgodnienia warunków realizacji z uwagi na dalsze
braki w przedłożonym uzupełnieniu,
28.03.2012r. - wnioskodawca ponownie przedłożył uzupełnienia do raportu.
04.04.2012r. - zwrócono się ponownie o zaopiniowanie uzupełnionego raportu.
04.04.2012r. - wnioskodawca zwrócił się o przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami w związku
z uwagami do wniosku.
17.04.2012r. - przeprowadzono spotkanie z mieszkańcami.
10.05.2012r. - RDOŚ w Opolu wezwało Inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu.
14.05.2012r. - wnioskodawca przedłoży wyjaśnienia.
21.05.2012r. - ponownie przeprowadzono spotkanie z mieszkańcami.
05.06.2012r. - RDOŚ w Opolu pozytywnie uzgodnił warunki realizacji inwestycji.
11.06.2012r. - do urzędu złożono listę z podpisami mieszkańców, którzy są za realizacją inwestycji.
17.07.2012r. - Burmistrz Dobrodzienia decyzją odmówiła ustalenia środowiskowych uwarunkowań
zgody na realizację inwestycji.
26.07.2012r. - wnioskodawca zgłosił pełnomocnika Indywidualna Kancelaria Adwokacka Adwokat
Adam Kasperkiewicz. Pełnomocnik odwołał się do SKO w Opolu.
15.10.2013r. - do tut. urzędu wpłynęła decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazania do
ponownego rozpatrzenia.
08.11.2013r. - wpłynął wniosek stowarzyszenia o dopuszczenia stowarzyszenia rozwoju wsi Pludry,
Pietraszów do udziału w postępowaniu.
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16.12.2013r. - Stowarzyszenie zostało dopuszczone na prawach strony.
16.04.2014r. - zlecono wykonanie opinii do raportu.
23.06.2014r. - otrzymano opinię do raportu,
01.12.2014r. - zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się z opinią.
20.01.2015r. - pełnomocnik inwestora wystąpił o wycofanie wniosku.
Pan Dyllong poinformował, że sprawa jest w sądzie, wnioskodawca zaskarżył urząd i żąda
odszkodowania związanego z poniesionymi kosztami za przygotowanie raportu.
Wyjaśnił, że Pani Burmistrz na wniosek mieszkańców wydała decyzję negatywną, sprawa trafiła do
SKO, które decyzję uchyliło, gdyż sprzeciw mieszkańców nie jest podstawą do wydania
negatywnej decyzji. Zlecono wykonanie ekspertyzy z którą nikt ze strony Stowarzyszenia z Pluder
się nie zaznajomił.
Inwestor zażądał kserokopii opinii i w ślad za tym złożył o wycofanie wniosku.
,,Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów – Gmina Dobrodzień parku
elektrowni wiatrowych ,,Dobrodzień 0498” o łącznej mocy do 12 MW, składającej się z czterech
turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t., wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem.”
Wnioskodawca: WINDPROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k ul. Piękna
24/26A/1, 00-549 Warszawa
Wniosek złożony do tut. urzędu 02.10.2012r.
08.10.2012r. - wniosek przesłano do zaopiniowania do RDOŚ w Opolu i PPIS w Oleśnie.
15.10.2012r. - wpłynęła opinia PPIS w Oleśnie o konieczności sporządzenia raportu.
19.10.2012r. - wpłynęła opinia RDOŚ w Opolu o konieczności sporządzenia raportu.
02.11.2012r. - Burmistrz Dobrodzienia wydała postanowienie o konieczności i zakresie
sporządzenia raportu.
02.11.2012r. - wpłynęło pismo Stowarzyszenia Natura, Zdrowie i Ty z uwagami do informacji
zawartych w karcie informacyjnej.
14.11.2012r. - Wnioskodawca przekazał 3 egz. raportu oddziaływania na środowisko.
15.11.2012r. - Raport przesłano do zaopiniowania do RDOŚ w Opolu i PPIS w Oleśnie.
22.11.2012r. - wydano zawiadomienie o 21-dniowym terminie na składanie uwag i wniosków. W
terminie tym wpłynęły sprzeciwy mieszkańców.
23.11.2012r. -wpłynął wniosek Stowarzyszenia Natura zdrowie i Ty reprezentowane przez
pełnomocnika o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony.
05.12.2012r. - RDOŚ w Opolu wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia zakresu raportu. Inwestor
przedłożył uzupełnienia do raportu.
13.12.2012r.- wpłynęła pozytywna opinia sanitarna PPIS w Oleśnie.
18.12.2012r. - wnioskodawca ponownie przedłożył uzupełnienia do raportu.
18.12.2012r. - zwrócono się ponownie o zaopiniowanie uzupełnionego raportu.
20.12.2012r. - wydano zawiadomienie o 21dniowym terminie na składanie uwag i wniosków. W
terminie tym wpłynęły liczne sprzeciwy mieszkańców i stron postępowania.
08.01.2013r. - RDOŚ w Opolu pozytywnie uzgodnił warunki realizacji inwestycji.
18.01.2013r. - wpłynęło pismo SKO w Opolu w związku z zażaleniem stowarzyszenia ,,Natura,
Zdrowie i Ty”.
04.02.2013r. - wystąpiono do wnioskodawcy o odniesienie się do wniosków, które wpłynęły w
trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa.
12.02.2013r. - Inwestor odniósł się wniosków i uwag.
20.03.2013r. - SKO w Opolu postanowieniem uznało zażalenie za niezasadne.
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16.04.2013r - Wnioskodawca zwrócił się o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej.
03.06.2013r.- odstąpiono od możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
19.07.2013r. - Burmistrz Dobrodzienia decyzją odmówiła ustalenia środowiskowych uwarunkowań
zgody na realizację inwestycji.
16.08.2013r.- Wnioskodawca złożył odwołanie od decyzji burmistrza.
16.04.2014r. - do tut. urzędu wpłynęła decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazania do
ponownego rozpatrzenia.
05. 05.2014r. - wpłynęło pismo pełnomocnika stowarzyszenia o wypowiedzeniu pełnomocnictwa.
26.05.2014r. - wpłynęło pismo SKO w Opolu o nadesłanie akt sprawy w związku z odwołaniem się
Pani Alicji Czaja od decyzji SKO w Opolu.
24.10.2014r. - SKO w Opolu przesłało wyrok Sąd Administracyjnego oddalający skargę.
postępowanie prowadzone jest dalej.
Pani Burmistrz poinformowała, że nadal trwa postępowanie, SKO uchyliło decyzję Burmistrza i
skierowało do ponownego rozpatrzenia. Od decyzji SKO odwołała się Pani Czaja, ponownie trzeba
wydać decyzję.
SKO stoi na stanowisku, że sugestie i protesty mieszkańców nie są argumentem do wydania decyzji
negatywnej. Zdaniem Wojewody wiatraki powinno stawiać się tam, gdzie wieje wiatr czyli w
zachodniej części.
Pani Burmistrz poinformowała, że nie może wydać kolejnej decyzji negatywnej, trzeba będzie
zlecić kolejną ekspertyzę i przeznaczyć środki na ten cel.
,,Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina, Gmina Dobrodzień”
Wnioskodawca: Mariusz Ulfik zam. Gwoździany ul. Lubliniecka 3, 42-772 Pawonków.
Wniosek złożony do tut. urzędu 23.05.2013r.
19.07.2013r. - wniosek przesłano do zaopiniowania do RDOŚ w Opolu i PPIS w Oleśnie.
31.07.2013r.- pismo Nadleśnictwa Lubliniec wnoszące negatywną opinię.
05.08.2013r. - wpłynęło pismo RDOŚ w Opolu informujące o wystąpienie o opinie do RDOŚ w
Katowicach.
08.08.2013r.- wpłynęła opinia PPIS w Oleśnie o konieczności sporządzenia raportu.
26.08.2013r.- wpłynęło pismo RDOŚ w Katowicach iż przedmiotowa inwestycja nie wchodzi w
zakres jego kompetencji.
03.09.2013r. - wpłynęła opinia RDOŚ w Opolu o konieczności sporządzenia raportu.
21.10.2013r. - Burmistrz Dobrodzienia wydała postanowienie o konieczności i zakresie
sporządzenia raportu.
30.10.2013r. - Wnioskodawca przekazał 3 egz. raportu oddziaływania na środowisko.
08.11.2013r. - Raport przesłano do zaopiniowania do RDOŚ w Opolu i PPIS w Oleśnie.
06.12.2013r.- wpłynęła opinia sanitarna PPIS w Oleśnie z uwagami
09.12.2013r. - RDOŚ w Opolu wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia zakresu raportu.
11.12.2013r.- wydano zawiadomienie o 21dniowym terminie na składanie uwag i wniosków. W
terminie tym wpłynęły sprzeciwy Nadleśnictwa Lubliniec oraz Wójta Gminy Ciasna.
15.03.2014r. - RDOŚ odmówił wnioskodawcy uzgodnienia warunków realizacji z uwagi brak
dokonania uzupełnienia.
26.03.2014r. - Wnioskodawca poinformował, że wezwanie do uzupełnienia nie zostało przekazane
na nowy adres siedziby firmy w związku z czym niemożliwe było dokonanie uzupełnień.
24.11.2014r. - Wnioskodawca ponownie przedłożył uzupełnienia do raportu.
19.12.2014r. - zwrócono się ponownie o zaopiniowanie uzupełnionego raportu
23.01.2015r. - RDOŚ odmówił wnioskodawcy uzgodnienia warunków realizacji z uwagi, iż
inwestycja spowoduje znaczne pogorszenie warunków środowiskowych w jej otoczeniu.
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Pani Burmistrz poinformowała, że jest to jedyna inwestycja, gdzie otrzymaliśmy pomoc od
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
,,Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy
chowu drobiu”, na działce o nr ew. 1991 km. 1 obręb Dobrodzień.
Wnioskodawca: Monika i Rafał Głowa ul. Droniowiczki 14a, 42-700 Lubliniec
Wniosek złożony do tut. urzędu 01.08.2014r.
28.10.2014r. - wniosek wraz z raportem przesłano do zaopiniowania do RDOŚ w Opolu i PPIS w
Oleśnie.
28.11.2014r. - RDOŚ w Opolu wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia zakresu raportu. Inwestor
dokonał uzupełnienia raportu.
03.12.2014r. - wpłynęła opinia sanitarna PPIS w Oleśnie o zaopiniowaniu warunków realizacji
inwestycji
23.01.2014r. - RDOŚ w Opolu uzgodnił warunki realizacji inwestycji.
03.02.2014r.- wydano zawiadomienie o 21dniowym terminie na składanie uwag i wniosków, który
dobiega końca 24.02.2015r.
Pani Burmistrz poinformowała, że jeżeli nie wpłyną mocne argumenty na „ nie” to decyzja zostanie
uchylona przez SKO.
,,Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w
miejscowości Gosławice” na działce o nr 50/1 k.m. 14 obręb Gosławice
Wnioskodawca : Grzegorz Placzyński zam. 42-200 Częstochowa ul. Rejenta 23
W niosek złożony do urzędu 16.01.2015r.
Wniosek przesłany został do RDOŚ w Opolu i Sanepidu w Oleśnie w celu ustalenia zakresu
raportu. W dniu 26.08.2014r. wydano postanowienie o zakresie raportu oddziaływania na
środowisko. W dniu 13.11.2014r. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia raportu.
,,Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w
miejscowości Gosławice” na działce o nr 42 k.m. 151 obręb Gosławice
Wnioskodawca : Grzegorz Placzyński zam. 42-200 Częstochowa ul. Rejenta 23
Wniosek złożony do urzędu 16.01.2015r. Wszczęto postępowanie administracyjne. Następnie
zostaną rozesłane zawiadomienia a wniosek zostanie przesłany do zaopiniowania przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opolu.
Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Główczyce” gm. Dobrodzień
na działkach o nr ew. 49, 50/1, 51/1, 53, 54/1 w obrębie Gosławice.
Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,PLACZYŃSKI” Sp. z o. o.
z siedzibą w Częstochowie przy ul. Żyznej 1
Wniosek złożony do urzędu 30.03.2009r. decyzję wydano 21.03.2014r.
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Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża „BZIONKÓW” w miejscowości Bzionków
gmina Dobrodzień na działce o nr 17/2 km 11 Obręb Rzędowice
W niosek złożony do urzędu 19.08.2009r. Postępowanie umorzono na wniosek Inwestora przez
SKO w Opolu 30.04.2010r.
Pani Burmistrz poinformowała, że jeżeli dojdzie do utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej to
wiąże się to ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i będzie to zielone światło dla
powstania kopalni piasków.
Następnie inspektor Ewald Zajonc przedstawił informację na temat planowanej budowy fermy
norek w miejscowości Klekotna.
Spółka Cywilna „Eko – energo Projekt” z Częstochowy złożyła w dniu 31 marca 2014 r. w imieniu
Dział Specjalny Ferma Norek Mariusz Ulfik z/s Gwoździany wniosek o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy norek o obsadzie max. 55 DJP
( średniorocznie 32 DJP ) w Klekotnej, na działkach nr 44, 45, 46 i nr 47 przy ul. Bocznej.
Wniosek zmieniono w dniu 11 kwietnia 2014 r. zmniejszając planowaną obsadę na max. 38 DJP
( średniorocznie 22,8 DJP ) żeby uniknąć sporządzania raportu oddziaływania na środowisko
i procedury wynikającej z ustawy Prawo ochrony środowiska, z której planowana inwestycja
wymagałaby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia. W świetle § 2 ust. 2 pkt 1 i w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko ( Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm. ) – planowana inwestycja o obsadzie
powyżej 40 DJP jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
wymagającego przeprowadzenia postępowania, stosownie do zapisów art. 63 ust. 1, art. 64
ust. 1 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm. ) . Wnioskodawca zmniejszając obsadę unika
całej w/w procedury. Wniosek był nie kompletny więc kilkakrotnie ( 3 x) wezwano inwestora do
uzupełnienia wniosku.
12 maja 2014 r. wpłynął wniosek Państwa Wiesławy i Zbigniewa Woźniak o uznanie ich za stronę
powyższego postępowania i tut. Organ uznał w/w za stronę, zresztą nieruchomość znajduje się w
strefie oddziaływania inwestycji na środowisko.
Wpłynęły także protesty z listami podpisów mieszkańców Klekotnej, Kolonii Łomnickiej
i
części Rzędowic oraz Koła Łowieckiego „ŁOŚ” Bytom i Szkolnych Ekozespołów ZSP Dobrodzień.
W dniu 04 czerwca 2014 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wystąpiło także o uznanie
za stronę jako organizacja społeczna typu ekologicznego – uznano ich także za stronę
postępowania. Nadleśnictwo Lubliniec zakwestionowało dostępność do drogi publicznej uznając,
że w przypadku fermy norek uniemożliwią dojazd do nieruchomości.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ( OTOP ), jako organizacja społeczna która w
wymienionym postępowaniu uczestniczy na prawach strony, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz.
647 z późn. zm. ), wystąpiło z wnioskiem z dnia 27 sierpnia 2014 r. ( data wpływu do tut. Urzędu –
03 września 2014 r. ) o zawieszenia postępowania administracyjnego w/s ustalenia warunków
zabudowy dla planowanej fermy norek o obsadzie do 38 DJP – w miejscowości Klekotna przy
ul. Bocznej, na działkach nr 44, 45, 46 i nr 47 na okres do 10 stycznia 2015 r. – czyli na okres
9 m –cy od daty wniesienia przez inwestora ( Eko – energo Projekt Sc. ) do tut. Urzędu wniosku
o wydanie omawianej decyzji. Wniosek Towarzystwa podyktowany był stanowiskiem, iż dla terenu
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na którym ma być realizowana powyższa inwestycja, wskazane jest uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli na optymalne określenie uwarunkowań
planistycznych dla realizacji fermy norek, jak również będzie poprzedzone sporządzeniem
prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– co pozwoli wyczerpująco określić zasady wynikające z takich zagadnień jak – przykładowo –
ochrona środowiska, lad przestrzenny, z uwzględnieniem zasad obowiązujących w aktualnym
studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Dobrodzień.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. ) „ W celu ustalenia przeznaczenia terenów
… , oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
dalej „planem miejscowym” ...”. Realizując ten zapis wniosek Towarzystwa został przeanalizowany
i omawiany na sesjach Rady Miejskiej w dniu 11 września 2014 r. a następnie w dniu
27 października 2014 r. gdzie po dogłębnej analizie radni postanowili nie podejmować inicjatywy
uchwałodawczej w celu przystąpienia do opracowania w/w planu. Uznano, że procedura
planistyczna trwa ponad 9 m – cy i nie jest możliwe uchwalenie planu do 15 stycznia 2015 r. więc
zawieszanie postępowania mija się w tym wypadku z celem i należy je dalej prowadzić
z zachowaniem wszystkich procedur administracyjnych, w tym i szczegółowych analiz i ekspertyz.
W międzyczasie tut. Organ, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z dnia 27 lutego 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), przedłużył
do dnia 07 listopada 2014 r. termin załatwienia wniosku OTOP – u w sprawie zawieszenia
postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Postanowieniem Burmistrza Dobrodzienia z dnia 07 listopada 2014 r. odmówiono OTOP
zawieszenia postępowania administracyjnego w/s ustalenia warunków zabudowy dla w/w
inwestycji, na które zostało złożone zażalenie i sprawa została przekazana do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Opolu. Pismem z dnia 29 grudnia 2014 r. SKO przedłużyło termin
rozpatrzenia sprawy do 30 stycznia 2015 r. i jak do tej pory nie mamy odpowiedzi.
Ponadto planujemy końcem lutego 2015 r. zlecić opracowanie ekofizjografii, stanu i rodzajów
fauny, jak i też wpływu planowanej fermy na środowisko.
Obecna na Sesji Pani Woźniak Wiesława przedstawiła jak wygląda krajobraz z jej okna a jak
będzie po budowie fermy.
Stwierdziła, że inwestor nie mieszka w Klekotnej tylko w Glinicy i proponuje by tam sobie
budował. Ferma powstała by w centrum lasu, zapewniła, że będzie pilnowała tej sprawy.
Pani Woźniak poinformowała, że pan Ulfik, gdy przedstawił im cała sprawę stwierdził, że jak
będzie im to przeszkadzać to ich wykupi. Stwierdziła, że będzie wdzięczna za poparcie i liczy na
pomoc radnych. Uważa, że cała nadzieja w ekspertyzie.
Natomiast Pan Woźniak stwierdził, że 1 taka inwestycja spowoduje dalsze. Ma nadzieję, że
ekspertyza środowiskowa będzie dla nich korzystna.
Pan Zajonc poinformował, że do końca stycznia SKO ma wydać decyzję, ale nie wiadomo kiedy
dotrze do nas. Prawdopodobnie będzie ona do ponownego rozpatrzenia. Do czerwca ma być gotowa
ekspertyza.
Pani Burmistrz zwróciła się z prośbą, by radni zajęli stanowisko jak zaopatrują się na te inwestycje.
Radny Paweł Czapla stwierdził, że z tymi sprawami Rada walczy już dwie kadencje i do tej pory
była zgodność co do tych kwestii. Uważa, że radni zostali wybrani przez mieszkańców i
podtrzymuje ich stanowisko. Inwestycje dotyczą różnego rejonu a do tej pory było, że jeden radny
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rozumie problem drugiego radnego.
Przewodniczący Rady zaproponował przeprowadzenie głosowania czy rada podtrzymuje decyzje
obecnych i poprzednich radnych odnośnie działań na niekorzyść mieszkańców.
W głosowaniu jawnym powyższa propozycja
„wstrzymującym się”.

przyjęta została 13

głosami „za” i 1 głosie

Pan Zajonc poinformował, że radni muszą mieć świadomość, że inwestor może pociągnąć nas do
odszkodowania.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że powodem przedstawienia tych kwestii był fakt, by nie została z tymi
problemami sama.
Przewodniczący Rady przypomniał, że trzeba mieć świadomość, że poniesione zostaną dodatkowe
koszty związane z wykonaniem ekspertyz i płatnością odszkodowania.
Punkt 7.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 18/2015 z dnia 28 stycznia 2015r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 8.
Przewodniczący rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 50/2015 z dnia 28 stycznia 2015r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości
sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał w sprawie:
Podpunkt 1.
Nr IV/ 24/2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś poinformowała, że kryteria do pierwszego etapu rekrutacji wynikają
z ustawy o systemie oświaty (art. 20c). Kryteria zawarte w danej uchwale zostały wypracowane
przez dyrektorów w okresie przejściowym i przyjęte do stosowania. W zasadzie do tej pory kryteria
te nie były wykorzystane ponieważ ilość miejsc w przedszkolach jest wystarczająca dla wszystkich
chętnych dzieci. Przypomniała, że dotychczas dyrektorzy przedszkoli mogli wspólnie z
burmistrzem ustalić kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli. W
ubiegłym roku zmieniły się przepisy i kryteria, które narzuca ustawa o systemie oświaty musi
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ustalić uchwałą Rada Miejska. Rodzic składając dokumenty musi mieć komplet dokumentów z
pierwszego i drugiego etapu postępowania. Terminy przyjęć do przedszkoli ustalają dyrektorzy
placówek z burmistrzem.
Burmistrz dodała, że kryteria z drugiego etapu w ubiegłym roku nie miały zastosowania, gdyż
liczba miejsc w przedszkolach była i jest wystarczająca, ale prawo stanowi, że taką uchwałę należy
podjąć.
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 IV/25/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w
Turawie,
Pani Burmistrz wyjaśniła, że pierwotnym celem Związku było pozyskiwanie środków i budowa
kanalizacji, wykonywanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska. Po publikacji Statutu
Związku chcemy z niego wystąpić i przekształcić w stowarzyszenie.
Zgodnie ze statutem Związku w skład Zgromadzenia wchodzi trzech przedstawicieli z każdej
gminy, delegowanych uchwałą Rady Gminy. Obligatoryjnie w skład Zgromadzenia wchodzą
Wójtowie i Burmistrzowie Gmin.
Delegatami poprzedniej kadencji Rady Miejskiej byli Pani Irena Miosga i Pan Edward Grabiński.
Jako przedstawiciele Gminy Dobrodzień w Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie zgłosili
się radny Piotr Kapela i radna Brygida Langer.
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 IV/26/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,
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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 IV/27/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w
Dobrodzieniu,
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 IV/28/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 20152019,
Burmistrz Róża Koźlik poinformowała, że zgodnie z § 30- Statutu Sołectwa - „Wybory Sołtysa i
Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w Dobrodzieniu w terminie 4 miesięcy od rozpoczęcia
nowej kadencji Rady i wybory odbywają się do 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały”.
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.
Nr IV/29/2015 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień środków
stanowiących fundusz sołecki,
Burmistrz Róża Koźlik wyjaśniła, że do dnia 31 marca Rada Gminy podejmuje uchwałę o
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wyrażeniu zgody albo nie wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w następnym roku
budżetowym
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 7.
Nr IV/30/2015 w sprawie przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i
Współuzależnienia w Oleśnie,
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 8.
Nr IV/31/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na
dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do
Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczna terapię,
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 9.
Nr IV/32/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej,
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
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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 10.
Nr IV/33/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
Pani Burmistrz szczegółowo poinformowała o proponowanych zmianach do budżetu gminy na
2015 rok.
Poinformowała także, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dobrodzieniu o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych – zmiana ta
zostanie uwzględniona na sesji w miesiącu marcu.
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 11.
Nr IV/34/2015 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, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 12.
Nr IV/35/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Dobrodzieniu.
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:-----------------------------------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.
•
•

•

•
•

Pani Burmistrz udzieliła odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji Rady
Miejskiej oraz posiedzeniach komisji stałych Rady .
Pan Adrian Dyllong w związku ze zgłoszona interpelacją dot. zakupu pompy ciepła na
pływalni poinformował, że koszt takiej pompy wynosi od 250.000 – 300.000 złotych netto
( cena katalogowa).
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, by ramach promocji zakupić paski
odblaskowe z nadrukiem www.dobrodzien.pl, które przyczynią się do poprawy
bezpieczeństwa na drogach.
Pani Burmistrz przedstawiła treść
ść pisma Minister edukacji narodowej na temat likwidacji
małych szkół.
Obecny na sesji Pan
poruszył sprawę postawionej w Kocurach tablicy z napisem ul.
Polna. Stwierdził, że tablica jest fajna ale drogi nie ma bo została zaorana. Pan
poruszył
także sprawę uzyskania pozwolenia na budowę przez sąsiada, natomiast jemu takiego
pozwolenia już nie wydano. Chciałby otrzymać odpowiedź na to zagadnienie.
Pan poruszył także sprawę braku dojazdu do swojej posesji przy ul. Szemrowickiej w
Kocurach a także przedstawił jaki z tego wynikł konflikt z p.
.
W tej sprawie zabrała głos pani Sołtys Sołectwa Kocury, która stwierdziła, że problem
dotyczący braku dojazdu do domu był zgłaszany na zebraniu i sprawa jest w sądzie.
Stwierdziła, że Pan
jest bardzo uparty, brak dojazdu uniemożliwi kiedyś w przyszłości
dojazdu karetki. Zwróciła się z prośbą o pomoc dla P.
, gdyż z żadnej strony nie ma on
dojazdu do swojej posesji.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że na przedostatniej sesji wypłynął temat dróg w Kocurach,
gdzie tłumaczył wszystkie lokalizacje, gdzie występują kłopoty z dojazdem do posesji.
Powrócił do sprawy nadania nazwy ul. Polnej – Rada Narodowa Miasta i Gminy w
Dobrodzieniu uchwałą z dnia 24 marca 1987 roku wprowadzono we wsi Kocury nazwę
ulicy biegnącej od ulicy Oleskiej w kierunku Poczołkowa nazwę ulicy Polnej. Nadanie
nazwy ulicy odbywa się na wniosek prywatnego właściciela drogi. Nie ma obowiązku, że
ma to być droga gminna, powiatowa.
Przypomniał, że na dzień ustawienia tabliczki była droga i przejazd.
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Wyjaśnił, że mieszkańcy ul. Polnej sprawę dojazdu do swoich posesji powinni uregulować u
notariusz wpisem do księgi wieczystej i wtenczas będzie można korzystać z tej drogi aż do
momentu,gdy druga strona się nie wycofa.
Pan
poruszył także sprawę poboru w latach 2003 – 2007 podatku od drogi, na której teraz
nie ma dojazdu.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie mogliśmy pobierać podatku, gdyż nie było tam
wydzielonej drogi. Pan
nie może okazać żadnych dowodów w tej sprawie.
Przewodniczący Rady wnioskował, by Komisja Rewizyjna zajęła się sprawą Pana
dotyczącą konfliktów sąsiedzkich. Wniosek został przyjęty przez radnych.
•

.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o XVII Turnieju Sportowym Radnych Gmin
Powiatu Oleskiego, który odbędzie się w dniu 7 marca 2015 roku w Gorzowie Śląskim. O
terminie treningów radni zostaną poinformowani w terminie późniejszym.

Punkt 12.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski
dokonał zamknięcia obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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