Rada Miejska
w Dobrodzieniu
Protokół Nr VI/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 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:13
Nieobecny radny – Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred
Obecni spoza Rady byli:
• Róża Koźlik
Burmistrz Dobrodzienia
• Marek Witek
Zastępca Burmistrza
• Gabriela Gaś
Skarbnik Gminy
• Waldemar Krafczyk
Sekretarz Gminy
• Mariusz Kucharczyk
Radca Prawny
• Andrzej Pawełczyk
Radca Prawny
• Dariusz Dykta
Dyrektor ZGKiM
• Klaudia Tkaczyk
Dyrektor MGOPS
• Agnieszka Hurnik
Dyrektor DOKiS
• Barbara Orlikowska
Kierownik Referatu
• Sołtysi i goście – zgodnie z listą obecności
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
Informacja na temat koncepcji rewitalizacji rynku w Dobrodzieniu.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Gminy Dobrodzień.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2014.
7. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na temat pracy komisji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 rozpatrzenia skargi;
 rozwiązania Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie;
 wyrażenia zgody na włączenie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Dobrodzień;
 udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego na dofinansowanie remontu odcinka
chodnika w ciągu ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu;
 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok;
 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej;
9. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
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Punkt 1.
Otwarcia VI Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski słowami „ Otwieram VI Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi kworum,
przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
Przewodniczący Rady powitał radnych, zaproszonych gości oraz sołtysów.
Punkt 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.
Zaproponował, by wprowadzić dodatkowo do porządku obrad punkt dotyczący przedstawienia
sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.
Następnie projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.
Radni w głosowaniu jawnym porządek obrad po zmianach przyjęli jednogłośnie.
Punkt 3.
Pani Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 27
marca do dnia 29 kwietnia 2015 roku i tak:
27 marca Pani Burmistrz wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Pludry i przedstawicielami OSP Pludry w sprawie remontu pomieszczeń w starej szkole na
użytek izby regionalnej i świetlicy dla członków OSP Pludry.
W tym też dniu wraz z z-cą kierownika USC, Pani Burmistrz złożyła życzenia osobom
obchodzącym jubileusz 90 i 100 lecia urodzin.
31 marca ogłoszono przetarg na budowę dróg ul. Opolskiej w Dobrodzieniu (droga chodnik,
oświetlenie), ul. Dolnej w Główczycach (droga) i ul. K. Mańki w Dobrodzieniu ( kanalizacja
deszczowa i droga).
7 kwietnia odbyło się spotkanie z Komendantem gminnym OSP i dyrektorem ZGKiM w sprawie
przeprowadzenia przeglądu hydrantów w całej gminie i wyznaczenia hydrantów do celów ochrony
przeciw pożarowej.
8 kwietnia udział w spotkaniu z Minister Grażyną Henclewską zorganizowanym przez Dobrotekę
nt. Wyzwań rozwojowych polskiej branży meblarskiej.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli,
OCRG, Wojewody Opolskiego oraz uczelni wyższych.
9 kwietnia Pani Burmistrz wraz z Zastępcą Burmistrza wzięła udział w seminarium dotyczącym
„Obsługi inwestorów zagranicznych”. Szkolenie dotyczyło głównie jak wzorowo przygotować
ofertę inwestycyjną oraz przedstawiono zasady funkcjonowania w Specjalnych Strefach
Ekonomicznych oraz procedury włączenia nowego terenu inwestycyjnego do SSE.
10 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem OCRG i Katowickiej SSE w sprawie
włączenia terenu gminy Dobrodzień do Strefy.
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W tym też dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady z Pluder w sprawie
skrócenia terminu w celu zwołania kolejnego zebrania w sprawie wyboru sołtysa.
13 kwietnia złożony został wniosek do Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o
włączeniu naszego terenu do strefy.
W tym też dniu odbyło się spotkanie z radami sołeckimi sołectwa Szemrowice i Warłów w celu
uzyskania od nich opinii nt. sprzedaży budynku obecnie komunalnego a kiedyś należącego do
szkoły w Szemrowicach.
14 kwietnia odbyło się spotkanie z p. Aleksandrem Bielakiem autorem koncepcji rewitalizacji
rynku. Na spotkaniu omówiono również dalsze działania w celu wykonania już dalszych
dokumentacji technicznych mających służyć przygotowaniu się do procedury przetargowej.
W tym też dniu odbyło się spotkanie z dyrektorką Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu p. Potocką
w sprawie współfinansowania filmu „artystycznego” :”Różne postacie Obcego” - zapis umykającej
historii ziemi opolskiej, zapisem doświadczeń ludności z kresów wschodnich, mniejszości
niemieckiej czy żydowskiej, które stanowią o tożsamości tego obszaru.
15 kwietnia Zarząd KSSE zadecydował o włączeniu naszego terenu do strefy.
W tym też dniu Pani Burmistrz wzięła udział w konferencji na której przedstawiono działania
projektowe oraz Wojewódzki raport z badań diagnozujących możliwości uczniów szkół
podstawowych województwa opolskiego realizowane w ramach Projektu „Fascynujący świat nauki
i technologii”.
Także 15 kwietnia odbyło się spotkanie z wszystkimi sołtysami gminy Dobrodzień. Na spotkaniu
zapoznano sołtysów z zadaniami sołtysa, zadaniami rad sołeckich, poinformowano o zasadach
zwoływania zebrań i pisania protokołu zgodnie ze statutami sołectw. Zapoznano sołtysów z ustawą
o realizacji funduszu sołeckiego i z zasadami gospodarowania środkami funduszu sołeckiego. Na
spotkaniu sołectwo Główczyce zadeklarowało organizację dożynek gminnych.
16 kwietnia wraz z delegatami naszej gminy Pani Burmistrz wzięła udział w Zgromadzeniu
Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie. Głównym tematem posiedzenia był wybór władz
Związku. Na zgromadzeniu podjęto również uchwałę w sprawie zamiaru rozwiązania Związku
Gmin.
17 kwietnia ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
21 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej. Na posiedzeniu komisji przedstawiono
radnym treść wniosku jaki wpłynął o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy
szeregowej w Kocurach.
Zapoznano radnych z dotychczasową procedurą nt. włączenia terenu gminy do SSE. Radni na
posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do
Katowickiej SSE nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Dobrodzień.
Radni pozytywnie zaopiniowali również projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na okres 3 lat.
Na posiedzeniu komisji zapoznano również radnych z aktualną powierzchnią pod działalność
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gospodarczą.
Radni pozytywnie zaakceptowali również wnioski o zmianę planu zagospodarowania
przestrzennego.
22 kwietnia odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę dróg ul. K.Mańki,
ul. Opolskiej i Dolnej w Główczycach. Na przetarg wpłynęło 11 ofert.
W tym też dniu odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej. Radni rozpatrzyli wnioski o najem
lokali mieszkalnych. Zapoznali się z wydatkami związanymi z przebiegiem akcji zima 2014/2015.
Komendant Gminny OSP Erwin Dziuba przedstawił radnym informację o działalności jednostek
OSP działających na terenie gminy.
Radni po zapoznaniu się w terenie ze stanem ogrodzenia Ośrodka Zdrowia przy ul. Moniuszki
zadecydowali o rozbiórce tego ogrodzenia.
Na posiedzeniu komisji zapoznano również radnych z pismami, które wpłynęły od mieszkańców
m.in. w sprawie:
– wymiany wiaty przystankowej przy ul. Lublinieckiej w Dobrodzieniu,
– remontu dróg w Pludrach,
– remontu dachu w budynku OSP Dobrodzień.
Poinformowano również radnych o opinii jaką zlecono, aby dokonać oceny raportu w sprawie
budowy kurników.
27 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Radni rozpatrzyli skargę na działalność
burmistrza, zapoznali się z wykonaniem budżetu za I kwartał DOKiS oraz wykonaniem budżetu
gminy za I kwartał 2015r.
28 kwietnia Pani Burmistrz przeprowadziła wstępne rozmowy z firmą zajmującą się
pozyskiwaniem środków z UE.
Odbyło się również otwarcie ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Do przetargu przystąpiły 2 firmy.
W tym też dniu odbyło się Walne Zgromadzenie Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-NamysłówOlesno. Głównym tematem posiedzenia było uchwalenie Strategii Rozwoju Obszaru
Funkcjonalnego.
29 kwietnia odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie ustalenia zakresu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Dokonano wyboru oferty na odbiór odpadów komunalnych.
Punkt 4.
Informację oraz prezentację multimedialną na temat koncepcji rewitalizacji rynku w Dobrodzieniu
przedstawili architekt Aleksander Bielak oraz Pani Ewelina Bek.
Założenia koncepcyjne i proponowane zmiany mają na celu przywrócenie dawnego kształtu rynku
poprzez:
• zadaszenie miejsc – zamknięcie jezdni poprzecznej;
• uzupełnienie nasadzenia drzew, stworzenie fontanny;
• wprowadzenie strefy zamieszkania;
• forma komunikacji miejskiej – stworzenie 71 miejsc parkingowych;
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•
•
•
•

propozycja gatunków zieleni, oświetlenia, ławek drewnianych, koszy na śmieci;
element gastronomiczny + parasole ( oddzielenie od jezdni);
stojaki rowerowe, słupki ograniczające ruch, tablice informacyjne,
zagospodarowanie przestrzeni.

Radny Paweł Czapla stwierdził, że jedynym elementem nawiązującym do miasta stolarzy są
drewniane ławki. Zaproponował, by np. słupy latarni wykonać w kształcie dłuta stolarskiego.
Pan Bielak wyjaśnił, że koszt 1 latarni wynosi około 4 000,00 zł netto, jeżeli trzeba będzie ją zrobić
od podstaw to koszt 1 słupa wyniesie około 20 000,00 złotych netto. Lampy muszą mieć także
odpowiednie atesty. Uważa, że rynek nie jest przestrzenią do tego typu lamp. Zaproponował, by
jedna ściana budynku DOKiS została obłożona w drewnie, przemyśli także propozycje, by niektóre
elementy były w drewnie.
Radny Piotr Zug zastanawiał się nad ustawieniem figury drewnianej nawiązującej do miasta – Pan
Aleksander Bielak stwierdził, że można by taką figurę postawić, gdyż przestrzeń w rynku może do
tego celu służyć lecz trzeba to skonsultować z konserwatorem zabytków.
Zastępca Burmistrza zaproponował, by na rzeźbę znaleźć inne miejsce np. w okolicach rynku
(skwer ul. Reymonta ) lub w parku.
Przewodniczący Rady Damian Karpinski stwierdził, że jeżeli obłożymy budynek domu kultury
drewnem to zostanie on zbyt zdominowany, jeżeli już to tylko w formie aplikacji, gdyż uważa, że
mimo dużych postępów w dziedzinie ochrony drewna to wytrzyma ono nie więcej niż 10 lat i
powstaną dodatkowe koszty.
Przewodniczący Rady poinformował, że zawsze marzył o tym, by w Dobrodzieniu została
zamontowana tablica multimedialna, zapytał czy jest takie rozwiązanie, by był przekaz z imprez,
które odbywają się w domu kultury.
Pan Damian Karpinski zwrócił także uwagę, by w tej całej przestrzeni w rynku znalazło się miejsce
na choinkę. Odnośnie fontanny zaproponował, by zostały wprojektowane dysze, które będą
emitowały mgiełkę. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu kościoła należy prowadzić
uzgodnienia z właścicielem tego terenu.
Pan Aleksander Bielak poinformował, że część działki wchodzi w jezdnię i są zmuszeni do
współpracy z gospodarzem, jednak nie chcą zbyt wchodzić w teren kościoła, mogą jedynie
zasugerować rozwiązanie pod kątem uporządkowania zieleni czy podświetlenia kościoła. Uważa, że
trzeba zainwestować w formę podświetlenia przestrzeni.
Radny Joachim Wloczyk stwierdził, że symbol naszego miasteczka powinien być ustawiony na
rondzie przy obwodnicy.
Punkt 5.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Klaudia Tkaczyk wyjaśniła, że zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej gmina w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i
demograficznej przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej.
MGOPS opracowując taką ocenę wykorzystał m.in. własne dane oraz dane Urzędu Miejskiego w
Dobrodzieniu i Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu.
Sporządzenie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o
charakterze obowiązkowym. Ocena wraz z rekomendacjami stanowi podstawę do opracowania
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budżetu na rok następny, a organ wykonawczy co roku do 30 kwietnia przedstawia ocenę zasobów
Radzie Miejskiej.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 6.
Pani Burmistrz poinformowała, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo ustawa ta nakłada obowiązek
przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni.
Roczny Program Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
określa katalog zadań publicznych, które gmina w danym roku decyduje się wesprzeć lub zlecić
organizacjom pozarządowym.
Ponadto Program określa zasady, formy i zakres współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi.
Przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym, podmiotom oraz jednostkom
organizacyjnym gminy na realizacje zadań publicznych w roku 2014, odbyło się zgodnie z
postanowieniami zawartymi w Rocznym Programie Współpracy, to znaczy poprzez ogłoszenie
przez Burmistrza otwartego konkursu ofert. Środki finansowe w wysokości 263.500,00 złotych na
realizację zadań wymienionych w Rocznym Programie Współpracy na konkurs ofert zabezpieczone
zostały uchwałami Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Wszystkie zadania wymienione w otwartym konkursie ofert podzielone zostały na obszary
działania:
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
• ochrona i promocja zdrowia,
• w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
• wspieranie działań promujących ideę odnowy wsi i promocję społeczności lokalnej.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok
stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 7.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Piotra
Kapelę o przedstawienie informacji na temat pracy komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w I kwartale 2015 roku odbyło się
posiedzenie komisji na którym omówiona została sprawa braku dojazdu do drogi publicznej w
Kocurach, która wynikła na Sesji Rady Miejskiej, podczas której wysunięto zarzuty wobec
pracowników urzędu. Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaproszono Zastępcę Burmistrza Pana
Marka Witka, sołtys Panią Dorotę Maleska oraz dwie strony biorące udział w konflikcie tj. Pana
oraz Pana
. Z zaproszenia nie skorzystał Pana
, który nie przybył na posiedzenie
Komisji.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treść protokołu z posiedzenia Komisji,
które odbyło się w dniu 19 lutego br.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na dzień dzisiejszy dojazd do drogi
publicznej już jest, słupki zostały usunięte, a Pan
odwołał się od wyroku.
Przewodniczący Komisji poinformował, że mieszkańcy ul. Polnej bardzo chętnie spotkali by się z
właścicielem gruntu celem uregulowania sprawy poprzez wpis do księgi wieczystej.
Punkt 8.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące uchwał w sprawie:
Podpunkt 1.
Nr VI/50/2015 w sprawie załatwienia skargi z dnia 5 marca 2015 roku na działalność Burmistrza,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Kapela przedstawił treść protokołu z posiedzenia
Komisji, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2015 roku, na którym Komisja rozpatrzyła skargę
Pana
na działalność Burmistrza.
Następnie przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem, które stanowi
załącznik do uchwały.
Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, 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 VI/51/2015 w sprawie rozwiązania Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie,
Pani Burmistrz przypomniała, że Gmina Dobrodzień przystąpiła do tego Związku w celu
pozyskania środków na budowę kanalizacji. Strategią wspólną gmin wchodzących w skład Związku
była ochrona środowiska. Gmina ponosiła koszty w postaci składek członkowskich, które naliczane
były od 1 mieszkańca.
Obecnie gminy, które są członkami Związku postanowiły rozwiązać Związek i powołać
stowarzyszenie.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna, Miazga Tomasz,
Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw: ---------------------Wstrzymał się od głosu: ----------------------------7

Podpunkt 3.
Nr VI/52/2015 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Dobrodzień,
Zastępca Burmistrza poinformował, że do tej pory trudno było sprecyzować tereny, które miałyby
się znaleźć w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Kilka tygodni temu w Opolu odbyło się spotkanie z
przedstawicielami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na którym omawiane były tematy
dotyczące strefy. Wraz z Panią Burmistrz zaproponowali KSSE teren koło ronda w Dobrodzieniu.
Jest to pierwszy krok, by strefa powstała. Akceptacja terenu przez Ministra Gospodarki spowoduje,
że będzie można mówić o powstaniu strefy.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, 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 VI/53/2015 w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego na dofinansowanie
remontu odcinka chodnika w ciągu ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu,
Proponuje się ze środków budżetu Gminy Dobrodzień udzielić dotacji celowej w wysokości
15.000,00 złotych dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania „Remont odcinka
chodnika w ciągu ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu”.
Radny Joachim Wloczyk stwierdził, że jest to denerwujące, że trzeba przekazywać środki do
powiatu i zarządu dróg. W końcu wychodzi na to, że gmina pokrywa wszystkie koszty.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że gmina zwróciła się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o remont
chodnika koło sklepu EKO i zgodnie z ich Uchwałą z dnia 20.11.2012r musimy przekazać 50%
kosztów remontu w formie dotacji. Wycena na remont tego odcinka opiewa na kwotę 30 000,00
złotych, stąd dotacja w wysokości 15 000,00 złotych. Po wybudowaniu obwodnicy droga ta stanie
się drogą gminną.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Langer Brygida, Lichota Rajmund, Max Katarzyna, Miazga Tomasz,
Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw: ---------------------Wstrzymał się od głosu: ----------------------------8

Podpunkt 5.
Nr VI/ 54/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
Pani Burmistrz wyjaśniła, że proponuje się wprowadzić do budżetu gminy zadanie „ Dotacja
celowa dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na wykonanie dokumentacji projektowej
modernizacji sali widowiskowo-kinowej na kwotę 17 000,00 złotych .
Poinformowała, że Pani Agnieszka Hurnik wystąpiła z wnioskiem do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego o dotację w wysokości 85 000 złotych netto na wykonanie dokumentacji
projektowej dotyczącej modernizacji sali widowiskowo – kinowej Domu Kultury w Dobrodzieniu.
Z wnioskowanej kwoty otrzymała 26 000 zł netto. Trzeba było wykonać rozeznanie rynku i
wystąpiono o zapytanie o cenę. Wpłynęło 6 ofert, z tego najniższa opiewała na kwotę 41 000,00 zł a
najwyższa na kwotę 120 000,00 złotych. Dokumentacje zrobione zostały bez wizytacji budynku,
tylko 1 osoba pofatygowała się i dokonała wizji budynku.
Pani Burmistrz zwróciła się z prośbą o przegłosowanie uchwały z tą zaproponowaną kwotą. Jeżeli
okaże się, że oferent nie został wybrany środki wrócą do budżetu. Jeżeli jednak okaże się, że oferta
jest kompletna to w połowie maja trzeba będzie podpisać umowę.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, 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 VI/55/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, 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 VI/ 50/2015 do Nr VI/55/2015 stanowią załącznik do protokołu.
Punkt 9.
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.
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Radni w głosowaniu jawnym protokół z ostatniej sesji przyjęli jednogłośnie.
Punkt 10.
Interpelacje i wnioski radnych:
1/ Pani Burmistrz udzieliła informacji na interpelacje zgłoszone na ostatniej Sesji Rady Miejskiej
oraz poinformowała, że:
• na obcięcie suchych gałęzi drzew rosnących przy pasie drogi-ulicy Leśnej na odcinku
Dobrodzień – Bąki, Nadleśnictwo Lubliniec wyraziło zgodę na wykonanie przedmiotowych
prac we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z leśniczym leśnictwa
Wystrzyca,
• naprawy chodnika poprzez usunięcie miejscowych nierówności obok sklepu BIEDRONKA,
Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona w terminie do dnia 15 maja.
2/ Radny Piotr Kapela powrócił do sprawy stworzenia strefy pieszych z możliwością parkowania
samochodów w rynku. Uważa, że radni są po to, by pomóc mieszkańcom. Pan architekt
przedstawił, że będzie strefa pieszych dlatego radny zwrócił się z zapytaniem czy nie można tego
wprowadzić wcześniej. Radny stwierdził, że nie rozumie tego, że wszyscy za nich decydują.
Zaproponował, by powalczyć o tę wersję a kierowcy będą się powoli przyzwyczajać.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że przebudowa rynku nie nastąpi za 2-3 lata a obecnie mówimy o
docelowej organizacji ruchu. W strefie zamieszkania jest jeden element, a mianowicie piesi mają
przewagę nad samochodami, kierowcy będą mieli mniejszą możliwość parkowania. Stwierdził, że
parking przy ul. Solnej świeci pustkami, natomiast rynek jest zapchany samochodami. Można teraz
wprowadzić strefę ale ograniczając ilość miejsc parkingowych. Nie będzie także miejsc parkowania
na chodnikach.
Radny Piotr Kapela stwierdził, że w soboty ruch na rynku jest taki, że nie można przejść.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że strefa zamieszkania była planowana po przebudowie rynku i
będzie mniejszy ruch. Likwidacja przejść dla pieszych miała spowodować swobodniejsze
poruszanie się pieszych.
Przedstawiony projekt stałej organizacji ruchu wprowadzany na drodze gminnej w Dobrodzieniu,
Plac Wolności został odrzucony przez Starostę Oleskiego jako zarządzającego ruchem na drogach
powiatowych i gminnych.
Radny Andrzej Jasiński stwierdził, że jeżeli przegłosowana koncepcja została odrzucona to można
rozważyć wprowadzenie strefy zamieszkania.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że wprowadzenie strefy zamieszkania wiąże się z ograniczeniem
prędkości do 20 km/godzinę oraz możliwością parkowania tylko w wyznaczonych miejscach.
Radny Paweł Czapla stwierdził, że jeżeli będzie strefa zamieszkania to sklepy w rynku stracą
klientów, gdyż nie będą mogli oni parkować koło sklepu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie kto jest za wprowadzeniem zmiany
organizacji ruchu ze strefą zamieszkania w projekcie organizacji ruchu w rynku?
• za wprowadzeniem głosowało 9 radnych,
• przeciw było 2 radnych,
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•

wstrzymało się od głosu 2 radnych.

3/ Radny Piotr Kapela zaproponował, by przystanek autobusowy na którym wsiadają i wysiadają
dzieci przy ul. Świerczewskiego przesunąć w głąb ul. Świerczewskiego co wiąże się z
wypłytkowaniem około 20 m chodnika. Radny zapytał czy nie można zrobić furtki od strony placu
zabaw, by dzieci mogły przechodzić z przystanku na teren szkoły.
Dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta wyjaśnił, że jeżeli autokar będzie zatrzymywał się dalej to dzieci
będą wsiadały poza chodnikiem. Stwierdził, że jest opracowany harmonogram dowozu, zdarza się,
że czasami jednocześnie zatrzymują się 2-3 autokary.
Dyrektor Dariusz Dykta zobowiązał się, do zorientowania się czy istnieje możliwość przedłużenia
chodnika o 20m.
4/ Pani Burmistrz poprosiła podinspektora Adriana Dyllonga o przedstawienie opinii na temat
raportu oddziaływania na środowisko odnośnie dobudowy kurników. Opinia ta nie jest dla urzędu
korzystna, gdyż nie ma podstaw prawnych do wydania negatywnej decyzji. Wynika jasno, ze
wyniki raportu i działania inwestora są prawidłowe i Burmistrz nie ma podstaw do wydania decyzji
odmownej. Inwestor został powiadomiony o sprzeciwie mieszkańców i zaproponował wdrożenie
nowych rozwiązań – środków zapobiegających, by zapach nie był uciążliwy dla mieszkańców.
Pani Burmistrz poinformowała, że inwestor Pan Głowa poprosił o spotkanie i doskonale wie, że
prawo jest po Jego stronie. Jeżeli będzie decyzja negatywna to odwoła się od niej i zwróci się o
odszkodowanie.
5/ Dyrektor DOKiS powróciła do sprawy remontu domu kultury. Poinformowała o
przeprowadzonej rozmowie z architektem, który zaproponował, by nie zamykać remontu na
poziomie sali widowiskowej ale sięgnąć także do pomieszczeń piwnicznych. Pan architekt będzie
jutro w kontakcie z Panią dyrektor, prawdopodobnie remont będzie droższy o kilka tysięcy.
Podinspektor Adrian Dyllong poinformował, że będą jeszcze prace dodatkowe tzn.
termomodernizacja, która nie była przedmiotem zapytania o cenę. Powrócił do sprawy wentylacji i
stwierdził, że bez tego nie da się ogrzać całej sali.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że jeżeli dojdą prace dodatkowe to trzeba będzie zrobić aneks do umowy.
6/ Na pytanie radnej Małgorzaty Ochman-Lizurek w sprawie remontu drogi powiatowej, Zastępca
Burmistrza wyjaśnił, że nie może dzisiaj odpowiedzieć, gdyż Starostwo nie jest jeszcze po
wszystkich przetargach.
7/ Sołtys Dorota Maleska zwróciła się z prośbą, by pamiętać o ścieżce rowerowej MalichówDobrodzień.
Pani sołtys zaprosiła na majówkę, która odbędzie się w niedzielę o godzinie 15-tej.
8/ Na pytanie Radnego Joachima Wloczyka czy już coś wiadomo odnośnie uaktualnienia planów
odnowy miejscowości, Pani Burmistrz wyjaśniła, że Pani Włodarz - Kempa otrzymała zaproszenie
na spotkanie koordynatorów Odnowy Wsi, na którym może będą podane pierwsze wytyczne.
9/ Pani Burmistrz poinformowała, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy, która zajmuje
się pozyskiwaniem środków. Spotkanie odbyło się w sprawie pozyskania środków na rewitalizację
rynku. Firma jest bardzo skuteczna w pozyskiwaniu środków, jednak stwierdziła, że na naszą
inwestycję pozyskać środki będzie bardzo trudno.
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10/ Na pytanie Radnego Pawła Czapli kiedy zostanie nawieziony kamień na ul. Strażacką, Pani
Burmistrz wyjaśniła, że została już podpisana umowa na remonty cząstkowe nawierzchni dróg
gminnych.
11/ Radny Rajmund Lichota zaprosił na bieg szlakiem Pluderskich stawów ( odcinek około 3 km.),
który odbędzie się w dniu 17 maja br.w Pludrach.
Punkt 11.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia
obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski
Miejsca puste – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
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