Rada Miejska
w Dobrodzieniu
Protokół Nr VII/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2015 roku.
Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 19 30.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Obecnych radnych zgodnie z listą obecności było: 13
Nieobecni radni: Miazga Tomasz, Wloczyk Joachim
Obecni spoza Rady byli:
• Róża Koźlik
Burmistrz Dobrodzienia
• Marek Witek
Zastępca Burmistrza
• Gabriela Gaś
Skarbnik Gminy
• Waldemar Krafczyk
Sekretarz Gminy
• Bożena Gaś
Dyrektor ZEASiP
• Klaudia Tkaczyk
Dyrektor MGOPS
• Agnieszka Hurnik
Dyrektor DOKiS
• Grażyna Sawicka
Księgowa MGBP
• Mariusz Kucharczyk
Radca Prawny
• Andrzej Pawełczyk
Radca Prawny
• Dariusz Dykta
Dyrektor ZGKiM
• Ewald Zajonc
Inspektor
• Adrian Dyllong
Podinspektor
• Mateusz Czerniak
Podinspektor
• Barbara Orlikowska
Kierownik Referatu
• Mateusz Dworaczyk
przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej
• Sołtysi i goście – zgodnie z listą obecności
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
Ocena i raport z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu
Odnowy miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
6. Dyskusja nad wykonaniem budżetu gminy za 2014 rok.
7. Uchwała Nr 137/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014
rok.
8. Opinia Komisji Rewizyjnej.
9. Uchwała Nr 229/2015r. z dnia 26 maja 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
za 2014 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
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zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2014 rok,
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2014 rok,
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Dobrodzień za 2014 rok,
 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za
2014 rok,
 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Dobrodzień,
 przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień,
 przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy
Działania „Kraina Dinozaurów” w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień,
 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości,
 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
 powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
 zmiany uchwały Nr XXXIX/384/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada
2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2015 r.,
 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania „ Przebudowa
DP nr 1952 O w m. Rzędowice”,
11. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Punkt 1.
Otwarcia VII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski słowami „ Otwieram VII Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych co stanowi quorum
przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
Punkt 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.
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Poinformował, że w przesłanym porządku obrad skreślono punkty dotyczące podjęcia uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/382/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada
2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie gminy Dobrodzień – gdyż należy ponownie wystąpić o opinię do Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na realizację inwestycji. Skreślenie nastąpiło wskutek wcześniejszego
podpisania zawiadomień bo już w dniu 12 czerwca.
Projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.
Radni w głosowaniu jawnym porządek obrad przyjęli jednogłośnie.
Punkt 3.
Pani Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 30
kwietnia do dnia 24 czerwca 2015r:
30 kwietnia w Dobrodzieniu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Marszałek Województwa
Opolskiego i Dyrektor Oddziału Opolskiego GDDKiA. Tematem spotkania były planowane
inwestycje przez ZDW na drodze wojewódzkiej 901 na terenie gminy Dobrodzień.
W tym też dniu odbyła się konferencja pn. „ Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w woj. opolskim
w oparciu o środki unijne do roku 2020”.
04 maja Pani Burmistrz podpisała umowę na remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Dobrodzień
na 2015 rok oraz umowę na odbiór odpadów komunalnych po przeprowadzonym przetargu. W tym
też dniu Pani burmistrz wydała decyzję środowiskową na budowę kurników w Dobrodzieniu.
09 maja obchodzony był Gminny Dzień Strażaka. Organizatorem w tym roku była jednostka OSP w
Klekotnej.
12 maja odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja zapoznała się ze stanem mienia
komunalnego za 2014 rok, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014
rok oraz przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2014 Burmistrzowi Dobrodzienia.
13 maja przeprowadzona została kontrola przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w
Opolu w celu oceny stanu zaawansowania robót oraz zgodności z dokumentami przedkładanymi do
wypłaty rat pożyczki na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Opolskiej w
Dobrodzieniu.
W tym też dniu na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie Pani Burmistrz wzięła
udział w obchodach Dnia Strażaka.
14 maja w Zawadzkiem odbyła się gala podsumowująca konkurs „Moja Wieś. Moje Miejsce VI”
zorganizowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”.
19 maja Pani Burmistrz wraz z Zastępcą Burmistrza wzięli udział w spotkaniu z nowym
Nadleśniczym Nadleśnictwa Zawadzkie w sprawie remontu drogi Piła-Kopina.
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20 maja Pani Burmistrz w imieniu gminy podpisała akt notarialny na sprzedaż nieruchomości
gruntowej gminnej po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym i akt notarialny na sprzedaż
mieszkania komunalnego w Dobrodzieniu.
W tym też dniu odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. Radni zapoznali się z działalnością
stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. Dyrektor ZEAS-u przedstawiła planowaną
organizację szkół w roku szkolnym 2015/2016 w porównaniu do roku ubiegłego czyli 2014/2015.
Radni zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Dobrodzień za 2014 rok. Pozytywnie zaopiniowali także projekt zmiany statutu Dobrodzieńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu wprowadzając do jego treści funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i Muzeum Regionalnego w Dobrodzieniu.
21 maja Pani Burmistrz wzięła udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu oleskiego.
Tematem spotkania była regulacja stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi na terenie
powiatu. Starosta przedstawił również planowane inwestycje drogowe na terenie powiatu z
udziałem dofinansowania z budżetu gminy.
27 maja udział Pani Burmistrz w debacie samorządowej na antenie radia Doxa nt. wydatków na
oświatę.
28 maja i 29 maja przeprowadzona została kontrola przez Urząd Wojewódzki z zakresu otrzymanej
dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę ul. Bocznej. Kontrola
zakończyła się pozytywnym protokołem bez uwag co do zgodności zadania z projektem i
wydatkowaniem środków na ten cel.
01 czerwca odbyła się I Sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Radni wybrali
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, Sekretarza, Prezydium Rady oraz Komisję
Rewizyjną.
02 czerwca Pani Burmistrz wzięła udział w gali wręczenia nagród w konkursie „Damska Torebka”
zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu, która odbyła się w Dobrotece.
03 czerwca Pani Burmistrz podpisała umowę z firmą LEWAR wybraną w przetargu
nieograniczonym na budowę dróg: ul. Opolskiej w Dobrodzieniu, K.Mańki w Dobrodzieniu i ul.
Dolnej w Główczycach.
9 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Komisji Gospodarki
Komunalnej. Radni zapoznali się z wnioskami o najem lokali z zasobu komunalnego oraz z
raportem z przebiegu realizacji inwestycji zapisanych w planie odnowy miejscowości Dobrodzień
na lata 2010-2017.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:
• przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dobrodzień,
• uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień,
• wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
• określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości,
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•

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Radni zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Dobrodzień za 2014 rok.
10 czerwca Pani Burmistrz wzięła udział w konferencji podsumowującej program Rozwoju
Obszarów Wiejskich za lata 2007-2013. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury Malichów zostało
nagrodzone za ilość napisanych projektów.
12 czerwca odbył się końcowy odbiór inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
przebudowy sieci wodociągowej w ul. Opolskiej w Dobrodzieniu.
16 czerwca udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Dolna Mała Panew. Tematami spotkania
było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał
na drugą Sesję Zgromadzenia Związku.
W tym też dniu na rynku w Dobrodzieniu odbyła się impreza zorganizowana przez OSP
Dobrodzień i Komendę Powiatową w Oleśnie PSP pn. „Zachowaj trzeźwość umysłu i reaguj w
porę” W trakcie tego wydarzenia zaprezentowano sprzęt oraz umiejętności służb mundurowych.
Także 16 czerwca odbyło się przekazanie placu budowy firmie LEWAR, która będzie zajmowała
się budową drogi ul. Opolskiej i K.Mańki w Dobrodzieniu oraz ul. Dolnej w Główczycach.
18 czerwca odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Radni na posiedzeniu powołali trzy
zespoły problemowe w zakresie:
• upowszechniania postaw samorządowych wśród młodzieży ( aktywności społecznej),
• nagradzania ( ustanowienia Młodzieżowej Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej),
• propagowania właściwych postaw społecznych.
19 czerwca Pani Burmistrz wzięła udział w uroczystości podsumowującej osiągnięcia dydaktyczne
i sportowe w roku szkolnym 2014/2015. Na uroczystości przedstawiono wyniki sportowe uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleskiego.
W dniach 19-21 czerwca odbyły się spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i
Etnicznych Źródło.
Pani Burmistrz wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym z okazji 40 lecie Polskiego Związku
Wędkarskiego Oddział Dobrodzień.
23 czerwca Pani Burmistrz wzięła udział w Jubileuszu 50 lat kapłaństwa księdza proboszcza
Alfreda Waindoka.
Następnie Pani Burmistrz udzieliła odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej Sesji Rady
Miejskiej oraz posiedzeniach komisji stałych Rady.
Punkt 4.
Pani Burmistrz poinformowała, że Plan Odnowy Miasta Dobrodzień jest dokumentem o charakterze
planowania strategicznego dla Dobrodzienia, który umożliwia ubieganie się o pomoc finansową.
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Następnie szczegółowo przedstawiła ocenę i raport z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego z Planu Odnowy miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5.
Skarbnik Gminy Gabriela Gaś przedstawiła:
 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2014 rok,
 sprawozdanie finansowe za 2014 rok,
 informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego na dzień
31.12.2014 rok.
Powyższe stanowią załącznik do protokołu.
Punkt 6.
Przewodniczący Rady Miejskiej rozpoczął kolejny punkt porządku obrad jakim jest dyskusja nad
wykonaniem budżetu gminy za 2014 rok.
W związku z powyższym zwrócił się do radnych z prośbą o zadawanie pytań.
Wobec wyczerpania wszystkich kwestii dyskusję zakończono.
Punkt 7.
Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski przedstawił treść Uchwały nr 137/2015 z dnia
15 kwietnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Kapela przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok.
Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 229/2015 z dnia 26 maja 2015r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 10.
Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski przedstawił następujące projekty uchwał:
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Podpunkt 1.
Nr VII/56/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2014 rok,
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Podpunkt 2.
Nr VII/57/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2014 rok,
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Podpunkt 3.
Nr VII / 58 /2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2014 rok,
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Podpunkt 4.
Nr VII /59 /2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
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Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw: -----------------------Wstrzymał się od głosu: ----------------------Pani Burmistrz podziękowania skierowała do radnych, z którymi współpracowała w 2014 roku,
gdyż absolutorium otrzymała z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Uważa, że podziękowania
należą się wszystkim za współpracę: Pani Skarbnik, osobom zajmującym się inwestycjami i
księgowością. Słowa podziękowania skierowane zostały także do byłej Pani Skarbnik, która
przeszła już na emeryturę.
Podpunkt 5.
Nr VII/ 60/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień,
Inspektor Ewald Zajonc wyjaśnił, że zmiany dotyczą 3 terenów w Dobrodzieniu i Błachowie i tak :
1. teren pomiędzy obwodnicą Dobrodzienia – ul. Oleską – ul. Rzędowicką i drogą gruntową
planowany jest pod teren specjalnej strefy ekonomicznej ;
2. teren pomiędzy ul. Wojska Polskiego – ul. Szemrowicką – obwodnicą oraz ul. Szemrowicką –
obwodnicą na głębokość ok. 100 m w kierunku Warłowa do łąk i drogi na Kuźnię '
3. Błachów od obwodnicy przy ul. Opolskiej do firmy „Intar” oraz w okolicy obwodnicy i zjazdu
na Myślinę i w rejonie planowanego włączenia obwodnicy drogi wojewódzkiej 901 w kierunku
ul. Szkolnej.
Tereny te planowane są pod działalność gospodarczą, produkcyjną, magazynową, itp. W tym roku
wpłynął wniosek przedsiębiorców i firm działających w Dobrodzieniu przy ul. Wojska Polskiego i
ul. Szemrowickiej o zmianę planu miejscowego z 2002 r., który uniemożliwia im rozwój swoich
firm na tym terenie. Przy rondzie obwodnicy Dobrodzienia Gmina posiada działkę o pow. ok. 3,4
ha i aż się prosi o zmianę przeznaczenia terenu, zwłaszcza, że są prowadzone rozmowy w sprawie
utworzenia w naszej gminie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Na pytanie radnego Pawła Czapli czy nie otworzymy furtki dla niechcianych inwestycji, Pan Ewald
Zajonc wyjaśnił, że złoża kopalni w zmienionym studium będą ujawnione zgodnie z Zarządzeniem
Wojewody Opolskiego.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ----------------------
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Podpunkt 6.
Nr VII/61/2015 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień,
Pan Jarosław Górniak i Pani Beata Podgórska przedstawili prognozę oddziaływania na środowisko
przeprowadzaną w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu „ Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień” oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Dobrodzień.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie
wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest
wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Cele są
konkretnie określone, mierzalne, realne i określone w czasie. Głównym celem Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej jest ograniczenie emisji.
Plan ma za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Dlatego też zostały opisane
działania planowane ( inwestycyjne i nieinwestycyjne), sposób ich finansowania oraz metodę
monitoringu realizacji planu w latach 2014-2020, z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej,
zgodnie z wymogami Ministra Gospodarki, określonymi w ramach ogłoszonego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs na dofinansowanie planów PGN
realizuje także cele planów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych przez co
doprowadza do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Plan musi zapewnić spójność działań
z wieloletnim planem finansowym w gminie. Podstawą do opracowania planu jest wykonanie
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym.
W inwentaryzacji ujęte są budynki publiczne i mieszkalne oraz transport. W Planie zostaną
zaplanowane działania realizujące wyznaczone cele. Działania te są oparte na istniejących planach i
strategiach. Dla planowanych działań zostaną wskazane mierniki osiągnięcia celów, źródła
finansowania oraz plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji. Opracowany projekt dokumentu
został poddany procedurze strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym do pozyskania funduszy unijnych w
latach 2014-2020 m.in. na termomodernizację budynków, transportu publicznego czy wdrażania
odnawialnych źródeł energii.
Na pytania radnych odpowiedzi udzielali Pani Beata Podgórska oraz Pan Jarosław Górniak.
Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Podpunkt 7.
Nr VII/62/2015 w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania „ Kraina Dinozaurów” w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
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Pani Burmistrz poinformowała, że rozpoczął się okres programowania 2014-2020. Gmina musi
uchwałą przystąpić do jej wspólnego z innymi gminami opracowywania.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Podpunkt 8.
Nr VII/ 63/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Dobrodzień,
Podinspektor Czerniak Mateusz poinformował, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Oleśnie pozytywnie zaopiniował regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Dobrodzień.
Na pytanie radnego Korzyniewskiego Eugeniusza czy jest jakaś kontrola odnośnie przeprowadzania
deratyzacji, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że wysyłane są pisma, na które udzielana jest odpowiedź
kiedy i jakimi środkami została przeprowadzona deratyzacja.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Podpunkt 9.
Nr VII/ 64/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Radna Ochman-Lizurek Małgorzata zapytała czy będzie zastosowana zniżka dla rodzin
wielodzietnych, gdyż w Oleśnie zastosowano zniżkę dla 5 osoby w rodzinie.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że nie wprowadzono zniżek, ustalono stawkę 9.00 złotych od osoby,
która i tak nie wystarcza na obsługę gospodarki odpadami. Inne gminy wprowadziły wyższe stawki
a nasza gmina nadal jest gminą, która ma najniższą stawkę.
Radna Langer Brygida poinformowała, że mieszkańcy otrzymali brązowe worki na bioodpady, a
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przecież mają kompostowniki.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że zgodnie z nowelizacją ustawa nakłada obowiązek odbioru odpadów
biodegradowalnych.
Na pytanie radnego Korzyniewskiego Eugeniusza czy firma wyjaśniła, co jest przyczyną tak
wysokiej podwyżki, Pan Mateusz Czerniak wyjaśnił, że na dzisiejszą sesję zaproszony został
przedstawiciel firmy ale niestety nikt nie mógł przybyć. Na najbliższe posiedzenie Komisji
ponownie zostanie zaproszony przedstawiciel firmy w celu udzielenia wyjaśnień.
Radny Zug Piotr zapytał jakie mamy narzędzie kontroli w zakresie ilości przekazywanych odpadów
komunalnych.
Pan Czerniak wyjaśnił, że posiadamy karty przekazania odpadów do Gotartowa. Za każdym
wyjazdem samochód jest ważony, w czasie załadunku i po rozładunku. Do faktury dołączane jest
sprawozdanie.
Radny Czapla Paweł zapytał czy nie można wprowadzić punktu chroniącego rodziny wielodzietne
tzn. zwolnienie na indywidualny wniosek danej rodziny.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że stoi na stanowisku, by nie wprowadzać ulg, gdyż nie można dzielić
ludzi. Są rodziny wielodzietne, którym się dobrze wiedzie i są rodziny dwu osobowe z niskimi
emeryturami.
Radny Kapela Piotr stwierdził, że nie można pomóc rodzinom wielodzietnym a pomagamy osobom
udzielając ulg podatkowych.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że udzielając ulg trzeba byłoby podnieść stawki, gdyż trzeba spiąć
budżet gminy. Gmina i tak będzie dopłacać ponad 100.000 złotych do gospodarki odpadami na co
nie zezwala ustawa.
Pani Burmistrz stwierdziła, że rozumie, że radni chcieliby podejmować decyzje popularne, ale
czasami trzeba wziąć „na klatę” to co niesie życie, gdyż taka jest nasza rola. Jednak trzeba także
dbać o budżet, a środki z podatku od nieruchomości przeznaczane są na wykonywanie inwestycji.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że opłata za gospodarowanie odpadami powinna się bilansować.
Stwierdziła, że 9 lat jest burmistrzem i nigdy nie obiecywała czegoś co jest nierealne, przykre jest,
że mieszkańcy będą płacić więcej ale rodziny wielodzietne będą mogły skorzystać z pomocy
społecznej. Pani Burmistrz stwierdziła, że także nie jest zwolennikiem podnoszenia opłat.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Karpinski Damian, Korzyniewski Eugeniusz,
Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max Katarzyna, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw : Koj Rudolf
Wstrzymał się od głosu: Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Langer Brygida, Ochman-Lizurek
Małgorzata
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Radna Katarzyna Max opuściła salę posiedzeń.
Podpunkt 10.
Nr VII/65/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Na salę posiedzeń powróciła radna Katarzyna Max.
Podpunkt 11.
Nr VII/ 66/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Podpunkt 12.
Nr VII/67/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,
Na pytanie radnego Manfreda Kuboth czy materiały budowlane będą odbierane czy trzeba będzie je
dostarczać, Pan Czerniak wyjaśnił, że co 3-4 miesiące trzeba będzie je dostarczać w wyznaczone
miejsce.
Radny Andrzej Jasiński stwierdził, że należy uświadamiać ludzi o selektywnej zbiórce odpadów
komunalnych.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że gmina apelowała już kilkakrotnie do mieszkańców, by jak najwięcej
przekazywać odpadów segregowanych.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
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Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Podpunkt 13.
Nr VII/68/2015 w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
Dyrektor DOKiS Agnieszka Hurnik wyjaśniła, że w skład struktury organizacyjnej DOKiS
proponuje się dopisać w statucie działający już od roku Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz
Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Salę posiedzeń opuścił radny Sacha Joachim.
Podpunkt 14.
Nr VII/69/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
Pani Burmistrz wyjaśniła, że w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej
kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Oleśnie,
Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z prośbą o
dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie – 1 ławnika.
Przed przystąpieniem do wyborów rada miejska powołuje Zespół, który przedstawia na sesji rady
swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich
wymogów określonych w ustawie.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść pism Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów
Społecznych dotyczących naboru kandydatów na ławników, które stanowią załącznik do protokołu.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Zug Piotr
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Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Podpunkt 15.
Nr VII/ 70/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/383/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z
dnia 5 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2015 rok,
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Podpunkt 16.
Nr VII/71/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów,
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Zug Piotr
Przeciw: -----------------------Wstrzymał się od głosu: ----------------------Podpunkt 17.
Nr VII/ 72/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Podpunkt 18.
Nr VII/73/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
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Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Podpunkt 19.
Nr VII/74/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację
zadania „ Przebudowa DP nr 1952 O w m. Rzędowice”,
Za przyjęciem uchwały głosowali : Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Langer Brygida, Lichota
Rajmund, Max Katarzyna, Ochman-Lizurek Małgorzata, Zug Piotr
Przeciw : -------------------Wstrzymał się od głosu : ---------------------Uchwały od nr VII/56/2015 do nr VII/74/2015 stanowią załącznik do protokołu.
Punkt 11.
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
„wstrzymującym się”.

przyjęli 12 głosami „za” i 1 głosie

Punkt 12.
Interpelacje i wnioski radnych:
1. Radny Zug Piotr zgłosił interpelację w zakresie wyrównania chodnika i podniesienia studzienki
kanalizacyjnej koło restauracji Murzynek w Dobrodzieniu.
Na pytanie radnego w sprawie remontu ul. Opolskiej w Dobrodzieniu, Pani Burmistrz
poinformowała, że jutro odbędzie się podpisanie umowy i przekazanie placu budowy.
2. Radny Czapla Paweł poruszył sprawę dotyczącą konieczności remontu dróg znajdujących się na
terenie byłego POM-u. Stwierdził, że mieliśmy otrzymać dofinansowanie na remont tych dróg ale
niestety go nie otrzymaliśmy a remonty cząstkowe nie zdają egzaminu.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że była wykonana dokumentacja projektowa jednak gmina nie otrzymała
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dofinansowania i dokumentacja utraciła ważność. Na chwilę obecną Pani Burmistrz nie jest w
stanie określić terminu remontu tych dróg, gdyż w 2016 roku czeka nas wymiana kanalizacji w
rynku. Koncepcja remontu rynku opiewa na kwotę około 12 mln złotych. W budżecie na dany rok
mamy średnio około 3 mln złotych na inwestycje więc można sobie wyobrazić co można za tę
kwotę wykonać.
Pani Burmistrz poinformowała, że nie ruszył Program Odnowy Wsi i Regionalny Program
Operacyjny i nie ma środków na drogi lokalne.
3. Radna Langer Brygida wnioskowała o zwiększenie nadzoru nad wykonaniem remontów dróg
tłuczniem (w tym z funduszu sołeckiego) oraz o informowanie sołtysa o rozpoczęciu remontu drogi
w danym sołectwie. W remontowanej w 2015r. drodze kościelnej w Myślinie zgłoszono
pozostawioną olbrzymią dziurę w dopiero co zakończonym remoncie.
4. Sołtys Klaer Zuzanna stwierdziła, że brak jest konsultacji z sołtysem, gdyż nie została
poinformowana o rozpoczęciu prac związanych z utwardzeniem ul. Polnej w Warłowie tylko o ich
zakończeniu.
5. Radny Korzyniewski Eugeniusz zaproponował, by firmy znajdujące się na terenie POM-u
partycypowały w kosztach remontu drogi.
Na pytanie radnego jaki był koszt ostatniej imprezy, Dyrektor DOKiS wyjaśniła że koszt
organizacji „Źródła” wyniósł 50.000 złotych. Oprócz tego 2.500 złotych dołożyło TSKN.
Radny odniósł się do budowy ścieżki rowerowej Kocury-Dobrodzień. Stwierdził, że skoro są małe
szanse czy warto wydawać środki. Zapytał czy nie lepiej przeznaczyć je na remont dla szkoły
podstawowej w Dobrodzieniu.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że gmina wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich, że jesteśmy w stanie
partycypować w kosztach wykonania dokumentacji jeżeli ZDW wykona przebudowę.
Pani Burmistrz wyjaśniła także, że jest zorientowana w kwestii remontu szkoły tzn. że trzeba
wykonać termomodernizację, naprawę dachu. Pani Dyrektor sygnalizuje, a my szukamy, gdzie
można by pozyskać dodatkowe środki, gdyż ze środków gminy nie jesteśmy w stanie tego
zrealizować. Jeżeli będą środki zadanie zostanie wprowadzone do budżetu.
Radny Korzyniewski wnioskował, by dołączać dowód zakupu środka do deratyzacji do
sprawozdania o jej przeprowadzeniu.
6. Sołtys Maleska Dorota wyjaśniła, że ścieżka rowerowa na odcinku Kocury- Dobrodzień będzie
dla bezpieczeństwa rowerzystów. Jeżeli gmina dołoży środki to idziemy w jednym kierunku, by ta
inwestycja powstała.
Pani sołtys poruszyła sprawę przebudowy drogi wojewódzkiej 901 w Malichowie. W okresie
przebudowy droga zostanie zamknięta i trzeba będzie dostać do Dobrodzienia. Warto by
przeprowadzić remont ul. Szemrowickiej w Malichowie.
Pani Burmistrz poinformowała, że około miesiąca lipca – sierpnia będzie zastanawiała się nad
budżetem na rok 2016 i zaproponuje do remontu drogi, które kwalifikują się by pozyskać środki z
FOGR-u.
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Ulica Szemrowicka miałaby szanse ale nie aż do Szemrowic, tylko ten odcinek zamieszkały.
7. Na pytanie radnego Kapeli Piotra co słychać w sprawie zmiany organizacji ruchu, Zastępca
Burmistrza poinformował, że Starostwo Powiatowe pozytywnie zaopiniowało wniosek w sprawie
skrzyżowania z drogą wojewódzką, czekamy na opinię w sprawie rynku.
8. Sołtys Białas Elżbieta wnioskowała o nawiezienie tłucznia na drogę od ul. Szkolnej do ul.
Cmentarnej w Bzinicy Nowej.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że jeżeli zostaną wyczerpane środki z przetargu na remonty to nie będzie
już z czego remontować.
Punkt 13.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia
obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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