Rada Miejska
w Dobrodzieniu
Protokół Nr V/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 26 marca 2015 roku.
Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 1930.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było:14
Nieobecny radny – Piotr Kapela
Obecni spoza Rady byli:
• Róża Koźlik
Burmistrz Dobrodzienia
• Marek Witek
Zastępca Burmistrza
• Aniela Kniejska
Skarbnik Gminy
• Waldemar Krafczyk
Sekretarz Gminy
• Mariusz Kucharczyk
Radca Prawny
• Andrzej Pawełczyk
Radca Prawny
• Bożena Gaś
Dyrektor ZEASiP
• Dariusz Dykta
Dyrektor ZGKiM
• Klaudia Tkaczyk
Dyrektor MGOPS
• Gabriela Gaś
• Barbara Orlikowska
Kierownik Referatu
• Sołtysi i goście – 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.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dobrodzieniu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
• zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015r. w
sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Stawy Pluderskie nr 2 i 3”;
• ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które
dofinansowanie jest przyznawane;
• wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, powołania
tej Rady i nadania jej Statutu;
• wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących
lokal mieszkalny;
• wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących
lokal mieszkalny;
• przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2015 roku;
• wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego;
• zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji;
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zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „ Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Pludrach”;
• wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok;
• wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej;
• odwołania Skarbnika Gminy;
• powołania Skarbnika Gminy;
• przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
7. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9.Zakończenie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
•

Punkt 1.
Otwarcia V Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Damian
Karpinski słowami „ Otwieram V Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi guorum,
przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
Przewodniczący Rady powitał radnych, zaproszonych gości oraz szczególnie serdecznie przywitał
przybyłych na sesję nowo wybranych sołtysów.
Punkt 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.
Zaproponował, by wprowadzić dodatkowo do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.
Na telefoniczny wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej proponuje się przenieść punkt 6
porządku obrad dot. Informacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na temat pracy komisji na
kolejną sesję RM w związku z dzisiejszą usprawiedliwioną nieobecnością na sesji.
Następnie projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.
Radni w głosowaniu porządek obrad po zmianach przyjęli jednogłośnie.
Punkt 3.
Pani Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, tj. od dnia 06
lutego do dnia 26.03.2015 roku, które przedstawia się następująco:
06 lutego udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu oleskiego ze Starostą Oleskim w
sprawie konsultacji projektu Strategii Rozwoju obszaru funkcjonalnego Kluczbork-NamysłówOlesno.
10 lutego udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP. Na posiedzeniu podsumowano wszystkie
spotkania sprawozdawcze, które odbyły się na początku roku oraz zadecydowano o zakupach
sprzętu w 2015r z budżetu gminy.
11 lutego odbyło się spotkanie ze Starostą Oleskim Panem Stanisławem Belką w sprawie
przekazania nam do realizacji zadania należącego do powiatu polegającego na wykonaniu
dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Główczyce w terenie zabudowy oraz budowie
ścieżki rowerowej pomiędzy Warłowem a Szemrowicami. Gmina zgłosiła również Staroście
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potrzebę dokończenia budowy chodnika w Myślinie przy ul. Kolejowej.
12 lutego Pani Burmistrz wzięła udział w szkoleniu wójtów i burmistrzów zorganizowanym przez
RIO w Opolu. Głównym tematem seminarium było przedstawienie działalności Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
17 lutego odbyło się zebranie sołectwa Główczyce w celu wyboru sołtysa. Mieszkańcy na zebraniu
wybrali nowego sołtysa Panią Joannę Lempa.
19 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu zbadania konfliktu mieszkańców w
Kocurach spowodowanym brakiem dostępu do drogi publicznej.
W tym też dniu odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Błachów w celu wyboru sołtysa.
Sołtysem został Pan Damian Dworaczyk.
20 lutego odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Rzędowice w celu wyboru sołtysa.
Sołtysem została Pani Ewa Wildau.
23 lutego odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Szemrowice w celu wyboru sołtysa.
Sołtysem został Pan Norbert Max.
24 lutego odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Myślina w sprawie wyboru sołtysa.
Sołtysem został Pan Rafał Chwalczyk.
25 lutego ogłoszono przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych i
tłuczniowych.
W tym też dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Kolejka w sprawie wyboru sołtysa.
Sołtysem została Pani Stefania Jańta.
26 lutego odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Pietraszów. Wybrano nowego sołtysa Pana
Arkadiusza Woźniaka.
02 marca Pani Burmistrz wzięła udział w Walnym Zgromadzeniu Obszaru Funkcjonalnego
Kluczbork- Namysłów -Olesno. Głównym tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium
Zarządowi Zgromadzenia oraz dyskusja nad uwagami wniesionymi przez poszczególne gminy do
Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno na lata 2015-2020.
W tym też dniu Pani Burmistrz wzięła udział w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Warłów w celu
wyboru sołtysa. Sołtysem została Pani Zuzanna Klaer.
03 marca udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Ligota Dobrodzieńska w celu wyboru
sołtysa. Sołtysem została Pani Katarzyna Max.
04 marca udział w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Bzinica Stara i Bzinica Nowa. Sołtysem
Sołectwa Bzinica Stara został Pan Norbert Przybyła, natomiast na sołtysa Bzinicy Nowej wybrano
Panią Elżbietę Białas.
05 marca w związku z zapytaniem o cenę otwarto oferty na wykonanie oświetlenia ulicznego w
miejscowości Kolejka. Złożone zostały 4 oferty. Cena najwyższa to kwota 41.205,00 zł brutto.
Natomiast cenę najniższą przedstawiła firma Elmont pana Andrzeja Popendy za cenę 23.920,78 zł
brutto. Podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 31.05.2015r.
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09 marca udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Kocury w sprawie wyboru sołtysa. Sołtysem
została Pani Dorota Maleska.
10 marca odbyło się spotkanie z Panem Rafałem Głowa w sprawie budowy kurników.
W tym też dniu odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Pludry w sprawie wyboru sołtysa.
Niestety nie wybrano sołtysa z powodu braku chętnych na kandydowanie.
11 marca ogłoszono przetarg na budowę remizy strażackiej w Bzinicy Starej.
12 marca otwarto oferty złożone w przetargu na remont cząstkowy dróg bitumicznych i
tłuczniowych. Do przetargu przystąpiło 5 firm.
W tym też dniu Pani Burmistrz wzięła udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin
Porozumienie Gospodarcze Związku Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswary. Głównym
tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku za 2014 rok. Na
posiedzeniu wybrano nowy Zarząd oraz komisję rewizyjną a także przewodniczącego i zastępcę
przewodniczącego Związku.
W tym dniu Pani Burmistrz wzięła także udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Klekotna w
sprawie wyboru sołtysa. Sołtysem został Pan Piotr Mrugała.
16 marca udział w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Makowczyce w sprawie wyboru sołtysa.
Sołtysem została wybrana Pani Adelajda Kontna, natomiast ze względu na bardzo niską frekwencję
nie wybrano rady sołeckiej. Wybory do rady sołeckiej zostaną przeprowadzone w miesiącu
wrześniu.
17 marca udział w spotkaniu ze stolarzami w sprawie wspólnych działań promocyjnych stolarstwa i
meblarstwa dobrodzieńskiego.
W tym też dniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Gosławice w sprawie wyboru
sołtysa. Sołtysem został Pan Ryszard Krzyśko.
18 marca odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej. Radni na posiedzeniu rozpatrzyli i
zaopiniowali wnioski o dzierżawę i wykup gruntów i lokali komunalnych. Radni na posiedzeniu
pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:
 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących
lokale mieszkalne położone w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej i przy ul. Solnej;
 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2015 roku;
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
„Stawy Pluderskie nr 2 i 3”,
 wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego.
Radni na posiedzeniu komisji zapoznali się również z drogami gminnymi nadającymi się w
przyszłych latach do realizacji z udziałem dotacji z FOGR.
20 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie informacyjne nt. Działań PROW 2014
-2020 szczególnie w zakresie Podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich oraz
LEADER.
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Założenia programu: drogi publiczne, kanalizacja, targowiska, dokumenty strategiczne, małe
projekty realizowane i rozliczane przez LGD.
23 marca odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. Radni na posiedzeniu zapoznali się ze
sprawozdaniami z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014r. oraz z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok. Zapoznali się również ze
sprawozdaniem z doradztwa metodycznego dla nauczycieli za rok 2014. Radni na posiedzeniu
komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:
 wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, powołaniu
tej Rady i nadania jej statutu;
 ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i
kwoty jego dofinansowania.
25 marca w Urzędzie Wojewódzkim z inicjatywy wojewody opolskiego odbyła się konferencja
popularno-naukowa pt. „Poszanowania praw mniejszości jako fundament wykorzystania przez
region różnorodności etnicznej”.
Konferencja ta zorganizowana została jako element ogólnopolskiej kampanii promującej używanie
języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pt.” Języki mniejszościowe
oraz język regionalny naszym wspólnym bogactwem” realizowanej przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji.
Celem tej kampanii jest zachęcenie osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych do
posługiwania się swoimi ojczystymi językami, dbania o ich rozwój, a także upowszechnienie
wiedzy na temat praw językowych i zachęcenie do korzystania z nich.
26 marca odbyło się otwarcie złożonych ofert w wyniku przetargu nieograniczonego na budowę
remizy OSP w Bzinicy Starej. Do przetargu przystąpiło 12 firm. Oferta z najwyższą ceną to kwota
809.578,98 brutto, natomiast oferta z najniższą ceną to kwota 599.827,78 zł brutto.
W dniu dzisiejszym odbyło się także kolejne spotkanie w Dobrotece nt. działań promocyjnych
stolarstwa i meblarstwa dobrodzieńskiego.
Pani Burmistrz przedstawiła krótkie sprawozdanie z zebrań wiejskich, które odbyły się od 17 lutego
i trwały do 17 marca 2015 roku.
We wszystkich sołectwach gminy Dobrodzień odbyły się wybory sołtysów oraz rad sołeckich.
W 4 sołectwach mieszkańcy zdecydowali się na zmianę sołtysa, w 11 sołectwach ponownie zaufali
byłym sołtysom. Jedynie w sołectwie Pludry mieszkańcy nie wybrali sołtysa ani rady sołeckiej.
Rady Sołeckiej nie wybrali również mieszkańcy Makowczyc.
Średnia frekwencja mieszkańców, jaka towarzyszyła odbywanym zebraniom wahała w granicach
7%. Najmniejsze zainteresowanie wyborami, wykazali mieszkańcy Pluder 2,6%, największe
mieszkańcy Kolejki 17,5%.
Pani Burmistrz poinformowała, że sołtys nie dostaje stałej pensji, lecz dietę w wysokości 200 zł
miesięcznie i prowizję od podatków jakie płacą za jego pośrednictwem podatnicy. Prowizja wynosi
6% dla sołectw Klekotna, Pietraszów i Kocury oraz 4,5% dla pozostałych sołectw, od której
potrącany jest podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18%.
W zebraniach brali udział dzielnicowi, którzy przekazali wiele cennych informacji o zmianie
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przepisów dot. elementów odblaskowych i udzielali mieszkańcom instruktażu.
Frekwencja na zebraniach przedstawiała się następująco:
Lp

Sołectwo

frekwencja

1

GŁÓWCZYCE

2

BŁACHÓW

7,2%

3

RZĘDOWICE

10,3%

4

SZEMROWICE

3,5%

5

MYŚLINA

6

KOLEJKA

7

PIETRASZÓW

8

WARŁÓW

6,1%

9

LIGOTA DOBRODZIEŃSKA

8,9%

10

BZINICA STARA

7,9%

11

BZINICA NOWA

12

KOCURY

13

PLUDRY

14

KLEKOTNA

5,8%

15

MAKOWCZYCE

3,3%

16

GOSŁAWICE

7,8%

nowy sołtys

nowy sołtys

12%

4%
17,5%

nowy sołtys

nowy sołtys

9,9%

13,2%
7,4%

nie wybrano sołtysa

2,6%

Pani Burmistrz Róża Koźlik przedstawiła następujące informacje:
• wystąpiono do Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w sprawie remontu chodnika w Turzy
- gmina otrzymała pismo informujące, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie
finansowania projektu technicznego na budowę chodnika dla pieszych oraz kanalizacji
deszczowej w m. Główczyce, jednak Zarząd Dróg w chwili obecnej nie posiada środków
finansowych na rozszerzenie prac o ścieżkę pieszo-rowerową. Po dokonanej wizji w terenie
określono zakres prac związanych z remontem chodnika w m. Turza – prace polegać będą
na całkowitej wymianie zniszczonych płytek i zastąpieniu ich kostką betonową na dł. 36
mb. Prace zakończone zostaną do końca maja br.;
• Rada Powiatu w Oleśnie podjęła w dniu 23 lutego 2015 roku uchwałę w sprawie
powierzenia Gminie Dobrodzień prowadzenia niektórych zadań publicznych należących do
właściwości Powiatu Oleskiego;
• wystąpiono o wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej od Malichowa do ronda w
Dobrodzieniu;
• Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie w odpowiedzi na pismo w sprawie dobudowania
chodnika dla pieszych od ul. Małorolnej do Szkoły Podstawowej w m. Pludry
poinformował, że po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono konieczność wykonania
nowego chodnika na długości 160 mb. Konieczne jest także zarurowanie rowu na dł. 20 mb
oraz opracowanie koniecznej dokumentacji. W chwili obecnej PZD nie posiada środków
finansowych na wykonanie nowego chodnika dla pieszych;
• Marszałek Województwa Opolskiego w sprawie ustawienia lustra drogowego na drodze
wojewódzkiej 901 – ul. Figla w Pietraszowie poinformował, że sprawa ta została poddana
analizie na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zarząd Dróg
Wojewódzkich ustawia lustra drogowe jedynie na skrzyżowaniu dróg publicznych
powiatowych i gminnych. W przypadku wyjazdu z posesji prywatnych lub dróg
wewnętrznych lustro może ustawić wnioskodawca na swój koszt w porozumieniu z
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•

•

•

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu;
GDDKiA poinformowała, że w okresie wiosennego remontu nawierzchni drogi krajowej nr
46, zostanie wyremontowana również nawierzchnia w obrębie skrzyżowania ul. Opolskiej i
ul. Parkingowej w Myślinie w granicach pasa drogowego drogi krajowej;
ZWO poinformował o zakresie prac związanych z przebudową wyspy dzielącej
zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej na wlocie od strony Dobrodzienia w
Pietraszowie. Przewidywany koszt tych prac wynosi 65.000 złotych – o czym
poinformowano mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim. Mieszkańcy zrezygnowali z
tej wysepki uważając, że może być ona przyczyną wypadków drogowych;
Zastępca Burmistrza na wniosek radnej Brygidy Langer w sprawie urealnienia ewidencji
użytków rolnych wystąpił do Starosty Oleskiego, który wystąpił do Wydziału Geodezji
Urzędu Wojewódzkiego. Urealnienie zobowiązań podatkowych związanych z faktyczną
zabudową nieruchomości może nastąpić dopiero po modernizacji ewidencji użytków.
W chwili obecnej Starostwo Powiatowe nie posiada wystarczających środków na ten cel.

Punkt 4.
Pani Burmistrz poprosiła Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dobrodzieniu Klaudię Tkaczyk o przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2014 rok.
Dyrektor Klaudia Tkaczyk poinformowała, że ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i
systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej na jednostki
samorządu terytorialnego.
Nasza Gmina zgodnie z ustawą od 1 czerwca 2013 roku zatrudnia asystenta rodziny.
Głównym celem powołania asystenta rodziny jest podniesienie umiejętności opiekuńczowychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego
rodziców lub opiekunów dzieci. Do wielu zadań asystenta rodziny należy m.in. nawiązanie relacji
z rodziną, dostosowanie metod działania do problemów z jakimi boryka się rodzina. Asystent musi
się skupić na najpilniejszych sprawach rodziny m.in. uregulowanie ważnych spraw urzędowych,
związanych z sytuacją mieszkaniową i rodzinną, dostęp do świadczeń lub uzyskanie zatrudnienia
itp. Najważniejsze jest sporządzenie planu pracy z rodziną oraz bezpieczeństwo dzieci. Asystent
rodziny, aby skutecznie i efektywnie mógł wywiązywać się z nałożonych obowiązków, może
równocześnie pracować z nie więcej niż z 20 rodzinami. Liczba rodzin powinna być ustalona na
podstawie złożoności zadań związanych z problemami rodzin którymi się asystent zajmuje.
Na pytania radnych odpowiedzi udzielała Dyrektor Ośrodka.
•

•

•
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Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy aby skorzystać z pomocy asystenta jest
określone jakieś minimum finansowe – nie ma czynnika finansowego, podstawą jest
przeprowadzony wywiad środowiskowy i jeżeli zachodzi potrzeba występuje się z
wnioskiem o przydzielenie asystenta,
Przewodniczący Rady zapytał także, czy osoby trzecie mogą zgłaszać potrzeb ę takiego
asystenta w rodzinie – tak, pracownicy rozeznają sytuację i jeżeli tylko ta rodzina się
zakwalifikuje i wyrazi zgodę otrzyma asystenta,
Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał czy więcej rodzin z miasta czy z okolicy ma
asystenta – 6 rodzin z miasta i 6 rodzin z okolicy korzysta z pomocy asystenta.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5.
Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Klaudia Tkaczyk
przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrodzieniu za 2014 rok, które stanowi załącznik do protokołu.
Pani Klaudia Tkaczyk omówiła rodzaje udzielanych świadczeń, poinformowała o Karcie Dużej
Rodziny i Opolskiej Karcie Rodziny i Seniora.
Punkt 6.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:
Podpunkt 1.
Nr V/36/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23./2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5
lutego 2015 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Stawy Pluderskie nr 2 i 3”,
W związku z sugestią Wojewody Opolskiego proponuje się zmienić uchwałę w zakresie § 2
dostosowując go do obowiązujących przepisów.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 2.
Nr V/37/2015 w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli,
na które dofinansowanie jest przyznawane,
Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś poinformowała, że podjęcie uchwały wynika z konieczności
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podziału środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z tymi przepisami organ prowadzący ustala
corocznie plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan ten sporządzany
jest na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Środki przeznaczone
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżetach organów
prowadzących szkoły w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego - Oddział Dobrodzień.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, 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:-----------------------------------Podpunkt 3.
Nr V/38/2015 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Dobrodzieniu, powołania tej Rady i nadania jej Statutu,
Przewodniczący Komisji Oświaty Joachim Wloczyk przypomniał, że na początku kadencji
powstała inicjatywa utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej. Z inicjatywą wystąpili uczniowie i
nauczyciele i dzięki współpracy z radcą prawnym, sekretarzem odbyło się kilka spotkań podczas
których powstał projekt statutu i ordynacji wyborczej. Inicjatywa ma na celu stworzenie młodemu
pokoleniu odpowiednie warunki, umożliwiające czynny udział w kształtowaniu samorządności
lokalnej.
Młodzieżowa Rada Miejska liczyć będzie 13 osób w tym 6 przedstawicieli Publicznego Gimnazjum
w Dobrodzieniu i 7 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Radny Joachim Wloczyk wyjaśnił, że do MRM wybierana będzie młodzież z dwóch szkół i wtedy
łatwiej będzie koordynować działania. Tak też praktykują inne rady.
Kandydatami do MRM mogą być młodzi ludzie w wieku 13 -19 lat, którzy mieszkają na terenie
gminy Dobrodzień. Do rady nie może kandydować uczeń 3 klasy gimnazjum.
Radny Wloczyk poinformował, że jeżeli dzisiaj zostanie podjęta uchwała i wojewoda jej nie
zakwestionuje to 1 czerwca 2015 roku odbędzie się inauguracja.
Radni zaproponowali naniesienie jeszcze kilku zmian w projekcie statutu.
Po naniesieniu zmian w projekcie uchwały poddano go głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, OchmanLizurek Małgorzata, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu: Korzyniewski Eugeniusz, Sacha Joachim
Podpunkt 4.
Nr V/39/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny,
Pani Burmistrz Róża Koźlik, wyjaśniła, że lokale mieszkalne sprzedawane są na podstawie
obowiązującej uchwały w sprawie stosowania bonifikaty od ceny w przypadku sprzedaży
nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Wycenę za lokal mieszkalny określa rzeczoznawca. Projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie przez Komisję Gospodarczą.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
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Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 5.
Nr V/40/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny,
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarczą.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 6.
Nr V/41/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2015 roku,
Zastępca Burmistrza Marek Witek poinformował, że treść Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami wynika z zapisów znowelizowanej w 2011 roku ustawy o ochronie zwierząt. Nakłada
ona bowiem na radę gminy obowiązek corocznego uchwalenia programu do dnia 31 marca danego
roku. Program po raz pierwszy został uchwalony w roku 2012.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 7.
Nr V/42/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dobrodzień zadania Powiatu
Oleskiego,
Pani Burmistrz Róża Koźlik poinformowała, że Rada Powiatu w Oleśnie podjęła Uchwałę w
sprawie powierzenia Gminie Dobrodzień prowadzenia niektórych zadań publicznych należących do
właściwości Powiatu Oleskiego. Są to zadania, które gmina musi przejąć, aby je realizować.
Jest to zadanie wspólne z Powiatem Oleskim polegającym na wykonaniu wspólnych projektów
technicznych na „ Budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej w
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miejscowości Główczyce” oraz na „Przebudowę drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu
pieszo-rowerowego na odcinku Szemrowice – Warłów”.
Radny Paweł Czapla zapytał czy jest szansa, by wprowadzić środki do budżetu na realizację tego
zadania.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że powiat nie sfinansuje zadania w całości. Zostanie zlecona wycena
zadania. Nie wiadomo też czy uda się pozyskać środki, ale w przypadku starania się o nie trzeba w
budżecie zabezpieczyć 50% kosztów zadania.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 8.
Nr V/43/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji,
Skarbnik poinformowała, że proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 900.000
złotych na realizację inwestycji pod nazwą „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Pludrach. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018 – 2022, a źródłem spłaty kredytu będą dochody
własne Gminy Dobrodzień.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 9.
Nr V/44/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „ Przebudowa i
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach”,
Skarbnik poinformowała, że proponuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na realizację
inwestycji „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach do kwoty 1.184.000,00
złotych. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2016-2022, a źródłem spłaty pożyczki będą dochody
własne Gminy Dobrodzień.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
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Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 10
Nr V/45/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
Pani Burmistrz Róża Koźlik wyjaśniła, dlaczego wycofano II etap zadania „ Rozbudowa z
przebudową drogi gminnej ul. Opolska w Dobrodzieniu – od ul. Cmentarnej do ul. Powstańców Śl.
( realizacja i nadzór) - otóż kiedy była na ukończeniu dokumentacja okazało się, że jest
nieuregulowana sprawa gruntów i trzeba było zwrócić się do Wydziału Geodezji.
Początkowo gmina zakładała, że wskazana kwota na tę inwestycję nie będzie kwotą wygórowaną
ale dojdą dodatkowe środki za wypompowywanie wody, frezowanie gdyż zaplanowano 500m a
trzeba było wykonać 3000m, wykonano badania ekologiczne.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 11
Nr V/46/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 12
Nr V/47/2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy,
Pani Burmistrz poinformowała, że Pani Aniela Kniejska w związku z przejściem na emeryturę
złożyła wypowiedzenie.
Pani Aniela Kniejska posiada 42 letni staż pracy w samorządzie, a ogólnie 45 lat pracy.
Od 1973 roku jest pracownikiem Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Jako pracownik urzędu
początkowo państwowego, następnie samorządowego przeszła całą ścieżkę awansu. Zaczęła pracę
na stanowisku referenta w referacie finansowo-budżetowym, gdzie poznała całą strukturę
finansowo-budżetową gminy. W 1984 roku otrzymała Akt Mianowania na stanowisko referenta.
Jako pracownik tego referatu wyróżniała się pracowitością, za co uzyskała najwyższe oceny pracy
oraz nagrody ówczesnego Naczelnika. Za swoje osiągnięcia i zaangażowanie w pracę na rzecz
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gminy została awansowana i otrzymała w dniu 1 października 1990r. Akt Mianowania
na stanowisko kierownika referatu finansowo-budżetowego. Pełniąc funkcję kierownika referatu
nadal wyróżniała się w pracy zawodowej, jej praca była wysoko oceniana, była wzorem dla swoich
pracowników, którym zawsze służyła pomocą.
12 kwietnia 1997 roku Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/141/97 została powołana na stanowisko
Skarbnika Miasta i Gminy Dobrodzień, którym jest do dnia dzisiejszego. Jako skarbnik kieruje
zespołem do opracowania budżetu Gminy Dobrodzień. Pełniąc funkcje skarbnika wzorowo
zarządza finansami gminy, czego dowodem były zawsze pozytywne opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej, dotyczące projektów uchwał budżetu Gminy Dobrodzień, oraz jego wykonania.
Będąc na stanowisku skarbnika jej praca oceniana jest bardzo wysoko, ostatnia ocena wyróżniająca
w 2013r. W latach 1997 - 2011 otrzymywała 14 nagród Burmistrza. Na zakończenie kadencji
w latach: 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010,2010-2014 Rady Miejskie w Dobrodzieniu otrzymała
4 podziękowania za pełną zaangażowania pracę oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
finansów gminy. Oprócz zaangażowania i zasług w zakresie obowiązków służbowych, należy
podkreślić ofiarną działalność w zakresie rozwoju organizacji publicznych, działających na terenie
naszej gminy, czego dowodem są podziękowania Stacji Opieki Caritas za wieloletnią życzliwą
pomoc świadczoną stacji opieki Caritas w Dobrodzieniu.
Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 13.
Nr V/48/2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy,
Pani Burmistrz wyjaśniła, że skarbnik jest jedynym pracownikiem samorządowym, który jest
powoływany i odwoływany przez radę gminy, ale na wniosek (wójta, burmistrza, prezydenta). Pełni
funkcję głównego księgowego budżetu. Skarbnik jest pracownikiem samorządowym dlatego
kandydat na to stanowisko musi spełniać warunki określone w art. 6 ust 1 ustawy o pracownikach
samorządowych.
Pani Burmistrz na stanowisko Skarbnika Gminy zaproponowała Panią Gabrielę Gaś, która posiada
13 letni staż pracy w samorządzie, wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności
międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne. Ukończyła również Wyższą Szkołę
Zarządzania i Administracji w Opolu na Wydziale Ekonomicznym o kierunku Zarządzanie i
Marketing.
Następnie Pani Burmistrz zapoznała radnych z dotychczasowym zakresem obowiązków jakie
pełniła p. Gaś od momentu rozpoczęcia pracy w Urzędzie tj. od 2002 roku: obsługa kasowa,
obsługa rachunków bankowych i rozliczanie dotacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych Gminy
Dobrodzień jako organu JST w tym m.in.: księgowanie rozliczeń z jednostkami podległymi, z
Urzędami Skarbowymi i księgowanie wpływów do budżetu z tyt. dotacji, prowadzenie ksiąg
rachunkowych Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w tym m.in.: prowadzenie wyodrębnionej
księgowości projektów dofinansowanych ze środków UE, uzgadnianie księgowości syntetycznej z
księgowością podatkową, sporządzanie sprawozdań budżetowych Urzędu Miejskiego w zakresie
wydatków, dochodów, zadań zleconych gminie, sporządzanie sprawozdań budżetowych łącznych
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(obejmujących jednostki organizacyjne Gminy), sporządzanie Bilansu, zestawienia obrotów i sald
oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego oraz Bilansu z wykonania
budżetu, obsługa Programu Zarządzania Budżetami JST „Bestia” w zakresie sprawozdawczości
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, współpraca ze Skarbnikiem Gminy w pracach nad
projektem budżetu gminy.
Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 14.
Nr V/49/2015 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi,
Pani Burmistrz poprosiła radcę prawnego Andrzeja Pawełczyka o przedstawienie informacji
dotyczącej projektu uchwały.
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Radca prawny Andrzej Pawełczyk przedstawił podstawowe etapy związane ze skargą na
bezczynność złożoną przez inną osobę organu w związku z brakiem udostępnienia informacji
publicznej dotyczącej zasad wykonywania obsługi prawnej (udostępnienie umów
cywilnoprawnych z kancelarią prawną). Przedstawił kolejne etapy tej procedury tego
postępowania – (wniosek o udostępnienie, wniosek o uzupełnienie braków, skarga na
bezczynność, odpowiedź na skargę i wyrok). Ponadto omówił najważniejsze kwestie i motywy
tego postępowania.
Skarżący Pan …..................... oparł swoją skargę o treść wydanego w sprawie wyroku WSA w
Opolu. W związku z tym radca prawny przedstawił główne wątki tego wyroku.
W dniu 29 lipca 2014r. wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie czy
Gmina w okresie od 2012r. do chwili obecnej zawierała umowy dotyczące obsługi prawnej,
zastępstwa procesowego z kancelariami, radcami prawnymi, adwokatami, a jeśli tak to wnosi o
udostępnienie treści umów.
W dniu 4 sierpnia 2014r. wnioskodawca Pan …......... otrzymał odpowiedź, iż Urząd
działając w trybie art. 64 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.
267 z późn. zm.), wzywa do usunięcia braku formalnego, jakim jest brak podpisu. Zgodnie z
powołanym powyżej art. 64 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli przez
wnioskodawcę wniosek nie zostanie uzupełniony brak we wskazanym wyżej zakresie, wniosek
pozostanie bez rozpatrzenia.
W dniu 26 listopada 2014, otrzymaliśmy informację, że Pan …............ złożył skargę na
bezczynność w zakresie udostępniania informacji publicznej przez Burmistrza Dobrodzienia do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
W dniu 23 grudnia 2014r. Urząd odniósł się do skargi wnosząc o jej oddalenie.
Potrzymano decyzję, że wniosek powinien być podpisany co poparte zostało orzeczeniami
sądów administracyjnych.
W dniu 18 lutego 2015r wpłynął odpis wyroku na bezczynność Burmistrza w przedmiocie
informacji publicznej, gdzie stwierdzono, że:
 zobowiązuje się Burmistrza Dobrodzienia do wydania aktu lub dokonania czynności









załatwiających wniosek Pana …...............z dnia 29 lipca 2014r. w terminie 14 dni od dnia
doręczenia prawomocnego wyroku.
 bezczynność Burmistrza w przedmiocie informacji publicznej nie miała miejsca z rażącym
naruszeniem prawa,
 zasądza się od Burmistrza Dobrodzienia na rzecz.................... kwotę 357 zł, tytułem zwrotu
kosztów postępowania sądowego.
W dniu 25 lutego 2015r wysłano pismo wraz z umowami dotyczące obsługi prawnej
odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Jednocześnie poproszono o
wskazanie konta na które zostanie przelana kwota 357 zł, tytułem zwrotu kosztów
postępowania sądowego.
W dniu 06 marca 2015r. zostało wskazane konto bankowe i niezwłocznie została przelana
kwota 357 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
W dniu 5 marca 2015r, na podstawie art. 63 Konstytucji RP Pan ….......... wniósł skargę na
działalność Burmistrza Dobrodzienia w oparciu o treść wyroku. Po przeanalizowaniu treści
uznano, że jest to skarga na pracownika i tak została rozpatrzona. Ustalono kto uczestniczył w
przeprowadzeniu postępowania, pieniądze zostały w płacone do kasy Urzędu, a także
przeprowadzono szkolenia, żeby taka sytuacja więcej już nie zaistniała.
I taką odpowiedź otrzymał skarżący. Wraz ze skargą wpłynął także wniosek o rozbudowanie
prowadzonego przez Urząd Biuletynu Informacji Publicznej przez zamieszczenie w nim
Centralnego Rejestru Umów, to jest powszechnie dostępnego zestawienia w formie tabeli
podlegającej bieżącej aktualizacji w okresie miesiąca i zawierającej podstawowe informacje o
umowach zawieranych przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu.
W dniu 19 marca 2015r. została wysłana odpowiedź na skargę i wniosek.
W dniu 23 marca 2015r. urząd otrzymał pismo od skarżącego z którego wynika, że nie
zgadza się z przeprowadzonym postępowaniem skargowym, a także z odpowiedzią na wniosek.

Sekretarz Gminy Waldemar Krafczyk poinformował, że w ramach projektu „ Dobra gmina –
wzmocnienie potencjału jednostek samorządowych”, który był realizowany przez cztery gminy, za
pozyskane środki unijne dokonano audytu strony Biuletynu Informacji Publicznej pod kątem czy
strona jest prawidłowo prowadzona zgodnie z przepisami i zawiera wszystkie potrzebne informacje.
Raport z audytu potwierdził, że strona BIP-u naszego urzędu jest prowadzona prawidłowo.
Na pytanie radnego Eugeniusza Korzyniewskiego czy nie można było się odwołać, radca prawny
Andrzej Pawełczyk wyjaśnił, że tak, można było wnieść skargę kasacyjną, ale jej nie wniesiono.
Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna,
Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Uchwały od Nr V/36/2015 do Nr V/49/2015 stanowią załącznik do protokołu.
Punkt 7.
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał radnym protokół z ostatniej sesji, celem
15

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 8.
Interpelacje i wnioski radnych:
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
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Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do radnych o złożenie do dnia 30
kwietnia 2015 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku oświadczenia
majątkowego.
Poprosił o rzetelne, czytelne i dokładne wypełnienie oświadczeń
majątkowych w 2 egzemplarzach, do których należy także dołączyć 2 egzemplarze PIT za
2014 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej w ramach II Dobrodzieńskich Konfrontacji Teatralnych
zaprosił radnych na 27 marca na godzinę 16 30 do Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i
Sportu na spektakle: Biesiada Kochanowicka „ Co za dzień” oraz Teatr „ Po pracy”.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o wynikach XVII Turnieju Sportowego
Radnych Gmin Powiatu Oleskiego, który odbył się 7 marca 2015 roku w Gorzowie Śląskim.
Pani Burmistrz poinformowała, że otrzymaliśmy od Rady Miejskiej w Czortkowie
zaproszenie do wspólnego świętowania Dni Miasta Czortkowa, które odbędą się w dniu 12
lipca 2015 roku. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłoszenie tego faktu do
dnia 12 kwietnia br. w biurze Rady Miejskiej.
Sołtys Norbert Przybyła wnioskował o wystąpienie z pismem do Nadleśnictwa Lubliniec w
sprawie obcięcia zwisających konarów drzew w ciągu ulicy Leśnej w Dobrodzieniu w
kierunku Bąków.
Dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta poprosił o zwrócenie uwagi na ogrodzenie przy ul.
Moniuszki ( przy przychodni lekarskiej) oraz o zajęcie stanowiska czy rozebrać to
ogrodzenie w tym roku a w przyszłym pomyśleć o wykonaniu ogrodzenia panelowego .
Podczas dyskusji radni zwrócili uwagę na fakt czy poziom ziemi na placu przy budynku
przychodni nie jest za wysoka i zaproponowali posadzenie ciągu żywopłotu lub krzewów
ozdobnych. Ostatecznie ustalono, że do tematu powróci się na najbliższym posiedzeniu
Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Radny Joachim Wloczyk zapytał czy coś jest wiadomo na temat lamp w Szemrowicach przy
ul. Szkolnej – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że trudno będzie z 1 słupa oświetlić
skrzyżowanie. Radny wnioskował także o położenie chodnika przy ul. Oleskiej na odcinku
od Lecznicy zwierząt do Biedronki – Pani Burmistrz wyjaśniła, że ten temat powraca,
zwróciliśmy się w tej sprawie do ZDW, który odpowiedział, że nie jest zainteresowany
zadaniem, gdyż chodnik jest po drugiej stronie.
Radny Andrzej Jasiński wnioskował o wyremontowanie chodnika w Dobrodzieniu przy ul.
Oleskiej w kierunku sklepu Biedronka ( prawa strona).
Na pytanie radnej Brygidy Langer czy chodnik w Turzy będzie wykonany do końca ulicy,
Pani Burmistrz wyjaśniła, że wystąpiono w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w
Oleśnie, który poinformował, że nie posiada środków finansowych oraz są trudności w
uregulowaniach prawnych.
Radny Tomasz Miazga zapytał czy jest możliwość postawienia barierek przy wjeździe do
POM-u , z uwagi na rowerzystów, którzy stwarzają zagrożenie zjeżdżając bezpośrednio z
chodnika na wjazd do POM-u.

•

•

•

•

•

•

•

17

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że ze względu na fakt, że miejsce nie jest objęte ścieżką
rowerową a piesi powinni poruszać się po istniejącym przejściu dla pieszych instalacja
barierek wydaje się nie być konieczna.
Radny Joachim Wloczyk poruszył sprawę umorzenia podatku dla nowo wybudowanych
budynków pod działalność gospodarczą oraz temat specjalnej strefy ekonomicznej ( sprawa
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy zjeździe z obwodnicy w
kierunku Turawy.
Zastępca Burmistrza poinformował, że planowane jest spotkanie z przedstawicielami
Specjalnej strefy ekonomicznej. Temat dotyczący umorzenia podatku i specjalnej strefy
zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarczej.
Sołtys Elżbieta Białas poinformowała, że podczas wykonywania prac polowych (orki) przez
rolnika, wykracza on poza granice swoich gruntów i zbliża się coraz bliżej krawędzi asfaltu
przy ul. Cmentarnej w Bzinicy Nowej w kierunku Bąków ( pole naprzeciwko p.
Skowronka).
Sołtys Stefania Jańta zwróciła się z zapytaniem czy przy okazji wykonywania asfaltu na ul.
Długiej nie można by przesunąć lampy – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że trzeba sprawdzić
możliwości techniczne.
Sołtys Joanna Lempa zapytała czy została zgłoszona reklamacja na wykonanie drogi ul.
Bielowcowej, która została sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego – Zastępca
Burmistrza wyjaśnił, że wracając z zebrania nie zauważył zgłoszonych ubytków.
Pani Burmistrz poinformowała, że wpłynęło pismo firmy des meble w sprawie podjęcia
uchwały określającej przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień.
Wyjaśniła, że taka uchwała obowiązywała już przez 5 lat, później przez 3 lata i na tę chwilę
jest uchwała zwalniająca przez okres 1 roku.
Radny Manfred Kuboth w związku z pismem firmy des meble zwrócił się z zapytaniem czy
są to jedyne sposoby na pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, czy istnieje także inna
forma w granicach prawa ale bez utraty środków finansowych – Pani Burmistrz wyjaśniła,
że specjalna strefa ekonomiczna nie wiąże się z utratą środków, lecz inwestorzy chcą mieć
teren uzbrojony na co można pozyskać środki z zewnątrz ale nie ukrywa, że jest to bardzo
trudne i związane jest z pewnym niebezpieczeństwem. Otóż składając wniosek o pozyskanie
środków jeżeli określimy ilość firm i ilość miejsc pracy a 1 osoba nie zostanie zatrudniona
to utracimy przyznaną dotację.
Pani Burmistrz poinformowała, że jeżeli zdecydujemy się na zmianę planu
zagospodarowania przestrzennego w 3 miejscach jest to koszt około 100 000,00 złotych, a w
2016 roku na inwestycje będzie kwota 1 600 000 złotych.
Do końca III kwartału konserwator ma wydać opinię na temat koncepcji zagospodarowania
rynku. Inwestycja związana z zagospodarowaniem rynku to kwota 10 - 12 mln złotych,
która będzie trwała od 4 do 5 lat, nie wiadomo także czy uda się pozyskać środki z
zewnątrz.
Pani Burmistrz poinformowała, że na zebraniach wiejskich, które odbyły się w związku z
wyborem sołtysów i rad sołeckich były zgłaszane wnioski i interpelacje dotyczące
czyszczenia rowów melioracyjnych, budowy dróg i oświetlenia ulicznego. Nie było ani
jednego pytania czy wniosku w sprawie budowy kanalizacji. W Pludrach było pytanie
dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków.
Na pytanie radnego Pawła Czapli czy zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nie
spowoduje innych roszczeń, Pani Burmistrz potwierdziła, że nie spowoduje.

Punkt 9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski
dokonał zamknięcia obrad V Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian Karpinski

Miejsca puste – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
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