Rada Miejska
w Dobrodzieniu
Protokół Nr VIII/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 24 września 2015 roku.
Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 18 30.
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
• Gabriela Gaś
Skarbnik Gminy
• Waldemar Krafczyk
Sekretarz Gminy
• Bożena Gaś
Dyrektor ZEASiP
• Agnieszka Hurnik
Dyrektor DOKiS
• Mariusz Kucharczyk
Radca Prawny
• Andrzej Pawełczyk
Radca Prawny
• Dariusz Dykta
Dyrektor ZGKiM
• Ewald Zajonc
Inspektor
• Barbara Orlikowska
Kierownik Referatu
• Sołtysi i goście – zgodnie z listą obecności
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla LGD „Kraina Dinozaurów”.
Informacja z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za okres od 01.01.2015r do
30.06.2015r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym
o przebiegu i realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrodzień za I półrocze 2015r. oraz
informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
( DOKiS i MGBP w Dobrodzieniu) za okres od 01.01.2015 do 30.06 2015r.
6. Uchwała Nr 352/2015 z dnia 11 września 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I
półrocze 2015 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo Wodne,
 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
na terenie Gminy Dobrodzień,
 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
 zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych,
 przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
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 wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.
8. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Punkt 1.
Otwarcia VIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski słowami „ Otwieram VIII Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum,
przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
Punkt 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z
zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.
Następnie poddał go głosowaniu.
Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku obrad przyjęli jednogłośnie.
Punkt 3.
Pani Burmistrz przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 25
czerwca do dnia 24 września 2015r.:
25 września Pani Burmistrz wzięła udział w uroczystości wręczenia orderów Zasługi Republiki
Federalnej Niemiec Panu Posłowi Ryszardowi Galla i Przewodniczącemu Związku Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Panu Bernardowi Gaidzie. Uroczystość odbyła się
w Ambasadzie Niemiec w Warszawie.
26 września udział w zakończeniu roku szkolnego w naszych placówkach oświatowych. W tym też
dniu odbyło się spotkanie z firmą Maximus Broker w sprawie ubezpieczenia majątku gminy.
27 czerwca w Pludrach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o puchar Burmistrza
Dobrodzienia. W tym też dniu odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej z godłem sołectwa
Pludry przez radnego p. Rajmunda Lichotę.
29 czerwca w Starostwie Powiatowym w Oleśnie odbyło się pierwsze spotkanie wójtów i
burmistrzów w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2016-2015, która zawiera 4 podstawowe
kierunki rozwoju.
30 czerwca Pani Burmistrz wzięła udział w posiedzeniu Zarządu oraz Zgromadzenia Związku
Gmin „Dolna Mała Panew”. Na posiedzeniu udzielono Zarządowi Związku absolutorium oraz
podjęto uchwały w sprawie rozwiązania Związku Gmin, otwarcia likwidacji Związku, mianowania
likwidatora Związku oraz zatwierdzenia planu likwidacji.
3 i 6 lipca Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę wykorzystania dotacji przyznanej przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na usuwanie klęsk żywiołowych w 2013 i 2014 roku na
zadaniu:
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- odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi,
- budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśnej Pludrach.
Do protokołu kontroli nie wniesiono żadnych uwag.
6 lipca Pani Burmistrz wraz z p. Skarbnik wzięły udział w spotkaniu w sprawie uzgodnienia
warunków pożyczki z WFOŚ na budowę oczyszczalni ścieków w Pludrach.
8 lipca Pani Burmistrz podpisała umowę z wykonawcą na budowę budynku remizy OSP w Bzinicy
Starej z terminem wykonania do 30.09.2016r.
W tym też dniu odbyło się spotkanie z komendantem powiatowym p. Wiechą w sprawie organizacji
powiatowych zawodów pożarniczych w Dobrodzieniu oraz w sprawie przekazaniu dotacji z
budżetu gminy dla KP PSP w Oleśnie.
16 lipca odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Bieńka w Bzinicy Starej w sprawie uregulowania
własności gruntu tej drogi. W spotkaniu wziął udział również Przewodniczący Rady Miejskiej
i sołtys sołectwa Bzinica Stara.
W dniach 17-19 lipca odbyły się Dni Dobrodzienia.
24 lipca w Centrum Aktywności Wiejskiej gościła komisja powołana przez Marszałka
Województwa Opolskiego, która oceniała zgłoszone inicjatywy do konkursu „Piękna Wieś
Opolska” w ramach Najlepszy Projekt Odnowy Wsi.
27 lipca Pani Burmistrz wzięła udział w spotkaniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
sprawie uzgodnienia koncepcji rewitalizacji rynku.
Od 28 lipca do 14 sierpnia Pani Burmistrz przebywała na urlopie wypoczynkowym.
24 sierpnia odbyło się spotkanie z firmą, która będzie autorem Planu Rewitalizacji Dobrodzienia.
Plan będzie potrzebny do aplikowania o środki z UE na remont rynku.
27 sierpnia odbyła się powakacyjna narada dyrektorów szkół w związku z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego.
28 sierpnia Pani Burmistrz wzięła udział w spotkaniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Zawadzkie w
sprawie wspólnej budowy drogi Kopina.
30 sierpnia odbyły się dożynki gminne zorganizowane przez sołectwa Główczyce i Gosławice.
31 sierpnia odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Błachów w sprawie podziału środków z
funduszu sołeckiego. Mieszkańcy przeznaczyli środki na siłownię i utworzenie placu zabaw.
1 września Pani Burmistrz wzięła udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w naszych
placówkach oświatowych.
W tym też dniu odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Gosławice. Środki z funduszu
sołeckiego przeznaczono na utwardzenie tłuczniem ul. Topolowej na odcinku ok. 200m.
02 września Pani Burmistrz wzięła udział w kolejnym spotkaniu w sprawie Strategi Rozwoju
Powiatu.
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W tym też dniu odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Szemrowice. Środki z funduszu
sołeckiego przeznaczono na postawienie garażu na opał, utwardzenie terenu pod garażem, zakup
drzwi do kotłowni i wyposażenie orkiestry.
03 września Pani Burmistrz wraz z Zastępcą Burmistrza, panią sołtys sołectwa Kocury i
przedstawicielami mieszkańców sołectwa wzięli udział w spotkaniu z dyrektorem Zarządu Dróg
Wojewódzkich w sprawie budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej od Malichowa do
ronda w Dobrodzieniu.
W tym też dniu odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Bzinica Stara i Bzinica Nowa w
sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok. W sołectwie Bzinica Nowa środki
przeznaczono na zakup wyposażenia sali spotkań, natomiast w sołectwie Bzinica Stara na
wyposażenie sali, zakup opału, wykonanie ogrodzenia przy altanie, zakup tłucznia na ul. Bieńka,
paliwo do kosiarki.
7 września odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Rzędowice na którym dokonano podziału
środków z funduszu sołeckiego. Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia ul. Bzionkowskiej
w Rzędowicach.
8 września odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Główczyce. Mieszkańcy środki z
funduszu sołeckiego przeznaczyli na zakup materiału do wykonania ogrodzenia, montaż 1 lampy i
zakup paliwa do kosiarki.
9 września odbyło się kolejne spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu.
10 września odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Kocury. Środki z funduszu sołeckiego
przeznaczono na plac zabaw, zakup opału, sprzęt komputerowy.
11 września Pani Burmistrz wzięła udział w obchodach 10 lecia funkcjonowania Środowiskowego
Domu Samopomocy w Sowczycach.
13 września odbyła się „Dobrodzieńska seta”.
14 września odbyło się zebranie z mieszkańcami Sołectwa Pludry na którym wybrano sołtysa pana
Rajmunda Lichotę.
Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na zakup sprzętu dla OSP, jubileusz 120 lecie starej
szkoły i 50-lecie nowej szkoły, zakup opału, ułożenie kostki przy starej szkole, organizację turnieju
siatkówki plażowej, modernizację placu zabaw, organizację biegu szlakiem pluderskich stawów.
15 września odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Ligota Dobrodzieńska. Środki z
funduszu sołeckiego przeznaczono na zakup przystanku, wymianę okien w świetlicy.
16 września na ul. Opolskiej została przeprowadzona kontrola w ramach przydzielonej dotacji z
PROW na budowę kanalizacji. Kontrola do protokołu nie wniosła zastrzeżeń.
W tym też dniu odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Myślina. Środki z funduszu
sołeckiego przeznaczono na remont dachu na budynku komunalnym, gdzie siedzibę ma
Stowarzyszenie i mieści się biblioteka.
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17 września odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Makowczyce. Środki z funduszu
sołeckiego przeznaczono na budowę ul. Warłowskiej.
18 września przez WFOŚ przeprowadzona została kontrola realizacji inwestycji w związku z
udzieloną pożyczką na oczyszczalnię ścieków w Pludrach.
19 września w Dobrodzieniu odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Po raz pierwszy
w naszej gminie zostały też zorganizowane Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sportowych
rajdach konnych. Organizatorem była Dolina Gawora.
21 września odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Pietraszów. Środki z funduszu sołeckiego
przeznaczono na projekt oświetlenia ul. Gromadzkiej, remont ścieżki rowerowej Pietraszów Pludry.
22 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami OSP Główczyce w sprawie zakupu nowego
samochodu strażackiego.
W tym też dniu odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Kolejka. Środki z funduszu
sołeckiego przeznaczono na doprowadzenie prądu do altany, wykonanie ogrodzenia terenu,
wykonanie ocieplenia wewnątrz altany.
23 września przeprowadzona została kontrola Sanepidu na oczyszczalni ścieków w Pludrach - brak
zastrzeżeń.
W tym też dniu odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Klekotna. Środki z funduszu
sołeckiego przeznaczono na montaż oświetlenia drogowego w Rędzinie przy ul. Dobrodzieńskiej.
Punkt 4.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Kraina Dinozaurów” zaprosiła mieszkańców,
przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach
społecznych w zakresie analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń a także celów Lokalnej
Strategi Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru gmin Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie,
Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice.
Konsultacje dla mieszkańców Gminy Dobrodzień odbędą się także w dniu dzisiejszym o godzinie
17-tej w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu.
Wcześniej jednak na sesję przybyły Panie Marzena Szewczuk-Stępień i Beata Świerczyńska ze
Stowarzyszenia LGD celem przedstawienia informacji na powyższy temat. Spotkanie miało
charakter konsultacyjny.
Agenda spotkania były następujące:
• Omówienie założeń procesu planowania.
• Prezentacja aktualnego stanu prac nad dokumentem ( efekty prac zespołu ds. budowania
LSR: analiza SWOT, cele rozwoju).
• Prace nad obrazem przyszłości ( wizje, misje).
• Podsumowania spotkania.
Panie Marzena Szewczuk-Stępień i Beata Świerczyńska udzielały odpowiedzi na pytania radnych.
Informacja na powyższe stanowi załącznik do protokołu.
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Punkt 5.
Skarbnik Gminy Gabriela Gaś przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za
okres od 01.01.2015r do 30.06.2015r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrodzień za I półrocze 2015r.
Oraz informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury ( DOKiS i
MGBP w D-niu) za okres od 01.01.2015 do 30.06 2015r.
Na pytania radnych odpowiedzi udzielała Skarbnik Gminy.
Informacje stanowią załącznik do protokołu.
Punkt 6.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr 352/2015 z dnia 11 września 2015
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 7.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał:
Podpunkt 1.
Nr VIII/75/ 2015 w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo Wodne,
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że ustawa Prawo wodne budzi wiele kontrowersji. Gminą zależy, by
za powierzeniem im dodatkowych zadań szły odpowiednie środki finansowe lub inna forma
pomocy.
Dlatego proponuje się wystąpić do posłów i senatorów RP o odrzucenie niektórych zapisów
projektu ustawy Prawo wodne.
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 VIII/76/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada
2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących
nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień,
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Pani Burmistrz przypomniała, że projekt uchwały zaopiniowany został przez komisję stałą RM i
przesłany do zaopiniowania do Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, który wydał
pozytywną opinię. Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących
nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień będą przysługiwały przez okres nie dłuższy niż 3
lata.
Na stwierdzenie przez radnego Tomasza Miazgi, że w roku ubiegłym podjęta była uchwała, gdzie
zwolnienia od podatku przysługiwały przez okres nie dłuższy niż 1 rok, Pani Burmistrz wyjaśniła,
że zwolnienia były zawsze na okres nie dłuższy niż 3 lata, tylko szukaliśmy środków i tworząc SSE
chcemy wspomóc przedsiębiorców.
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 3.
Nr VIII/77/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników,
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że kolejnym etapem przed dokonaniem wyboru ławnika do Sądu
Rejonowego w Oleśnie jest zasięgnięcie od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników.
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 4.
Nr VIII/78/2015 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych,
Zastępca Burmistrza poinformował, że proponuje się, by drogę wewnętrzną o nazwie ul. Słoneczna
położoną w Dobrodzieniu zaliczyć do kategorii dróg gminnych. Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwałą
zaopiniował pozytywnie powyższą zmianę.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
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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 5.
Nr VIII/79/2015 w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej,
Pani Burmistrz wyjaśniła, że w miesiącu lipcu komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie
zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z
wyposażeniem dla komendy PSP w Oleśnie. W sprawie dofinansowania komendant zwrócił się
także do gminy Olesno, Gorzów Śląski, Praszki.
Pani Burmistrz zaproponowała kwotę dofinansowania w wysokości 5.000,00 złotych.
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:-----------------------------------Radny Andrzej Jasiński opuścił salę obrad.
Podpunkt 6.
Nr VIII/80/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
Skarbnik Gminy Gabriela Gaś szczegółowo przedstawiła proponowane zmiany do budżetu na 2015
rok.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, 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.
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Nr VIII/81/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, 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 VIII/75/2015 do nr VIII/81/2015 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 przyjęli 13 głosami „za” i 1 głosem
„ wstrzymującymi się”.
Punkt 12.
Interpelacje i wnioski radnych.
1/ Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że otrzymał zaproszenie od Marszałka
Województwa Opolskiego na konferencję otwierającą nowy okres oprogramowania na lata 20142020 w województwie opolskim. Z uwagi, na fakt, że osobiście nie będzie mógł skorzystać z
zaproszenia poprosił wiceprzewodniczących o zastępstwo. W imieniu przewodniczącego udział w
konferencji weźmie wiceprzewodniczący RM Paweł Czapla.
2/ Radny Manfred Kuboth zapytał kto jest właścicielem przystanków i wnioskował o usunięcie z
przystanków autobusowych nieaktualnych plakatów oraz pozostałej po nich taśmy klejącej.
Zaproponował, by rozważyć możliwość zamieszczenia tablic informujących o zakazie naklejania
plakatów na przystankach.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że zastanawiał się już nad zamieszczeniem tablic o zakazie
naklejania. Stwierdził, że możemy plakaty uprzątnąć i kosztami obciążyć właścicieli plakatów.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zarządzeniem Burmistrz wskazał tablice informacyjne na których
można zamieszczać plakaty wyborcze. W przypadku zawieszania plakatów w innych miejscach
Komitety wyborcze muszą posiadać zgodę.
3/ Radna Brygida Langer zgłosiła, że na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Krętą w Turzy na
przystanku brak jest desek, które należy uzupełnić.
4/ Radny Rajmund Lichota poinformował, że w dniu 8 października 2015 roku o godzinie 13-tej w
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Szkole Podstawowej w Pludrach obędzie się spotkanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego w
sprawie przywrócenia ruchu kolejowego na odcinku Opole-Częstochowa.
5/ Radny Eugeniusz Korzyniewski, poinformował, że w Dobrodzieniu przy ul. Wojska Polskiego nr
113 i 115 jest łączony asfalt i podczas jazdy przenoszą się drgania – należy powiadomić PZD.
Radny zwrócił uwagę, na fakt, że przy wyjściu z kościoła św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu jest
postawiony niefortunnie znak informujący o obowiązującym kierunku jazdy w lewo. Poobracane
znaki znajdują się także przy ul. Solnej.
6/ Radny Joachim Wloczyk zaproponował, by wystąpić z pismem do właścicieli o uporządkowanie
placu przy skrzyżowaniu ul. Solnej z ul. Opolską po zakończeniu trwającego remontu ul. Opolskiej.
7/ Radny Tomasz Miazga zgłosił interpelację w zakresie prawidłowego ustawienia lub demontażu
lustra przy wyjeździe z ul. Polnej w Dobrodzieniu.
8/ Radny Manfred Kuboth wnioskował o uprzątnięcie powstającego dzikiego wysypiska śmieci w
parku miejskim w Dobrodzieniu od strony wjazdu do RSP oraz uporządkowanie terenu przy
basenie na którym stoją solary.
9/ Pani Burmistrz poinformowała, że:
• z uwagi na zakończone już konsultacje społeczne dotyczące Projektu Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2014-2023 i uwzględnienie wśród zadań podstawowych budowy
obwodnicy Myśliny zwróciła się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o podanie terminu
jej faktycznego rozpoczęcia. Ministerstwo poinformowało, że do czasu ustanowienia
Programu i tym samym ustalenie ostatecznej listy zadań inwestycyjnych oraz zapewnienia
środków na ich sfinansowanie, nie jest możliwe podejmowanie realizacji inwestycji
drogowych ujętych w projekcie dokumentu. Podjęcie takich zadań będzie możliwe po
ustanowieniu Programu, co również dotyczy obwodnicy Myśliny,
•
w dniu 8 lipca wystąpiła z pismem do Zarządu Województwa Opolskiego w którym
deklaruje pokrycie 50% kosztów dokumentacji budowy ścieżki rowerowej bądź pieszorowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Malichów –
Dobrodzień. Pani Burmistrz oczekuje jednak zapewnienia, że projekt ten będzie w
najbliższej przyszłości zrealizowany przez ZDW,
• zwróciła się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z prośbą o wykonanie niezbędnych
prac remontowych na chodnikach znajdujących się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 901 w
miejscowości Dobrodzień. Zaznaczyła, że remontu wymagają przede wszystkim odcinki
znajdujące się wzdłuż ul. Oleskiej przy nr 2 oraz od nr 14 do zjazdu do sklepu Biedronka a
także przy ul. Piastowskiej na wysokości posesji nr 3 i 9. Do dnia dzisiejszego brak jest
odpowiedzi.
10/ Pani Burmistrz poprosiła Pana Ewalda Zajonca, by poinformował radnych na temat dalszej
procedury w sprawie budowy fermy norek.
Pan Zajonc poinformował, że w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym toczy się procedura
w związku ze skargą OTOP – u na decyzję SKO o utrzymaniu w mocy postanowienia Burmistrza
o odmowie zawieszenia postępowania w/s wydania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) i nie
znamy jeszcze rozstrzygnięcia.
Wyjaśnił, że:
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1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wpłynął 31.03.2014 r. - wielkość hodowli 55
DJP, tj. ok 22 tys. szt norek
2. Zmiana wniosku 11.04.2014 r. - zmniejszenie na 38 DJP, tj. ok. 15 tys. szt aby uniknąć procedury
raportu oddziaływania na środowisko
3. Wnioski PP. Woźniak o uznanie ich za stronę postępowania i OTOP – u ( Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków) - załatwione pozytywnie
4. Wzywano inwestora o uzupełnienie wniosku kilkakrotnie
5. Wniosek OTOP – u o zawieszenie postępowania i wykonanie planu miejscowego – załatwiono
odmownie
6. Zażalenie OTOP – u do SKO Opole na postanowienie Burmistrza o odmowie zawieszenia
postępowania w/s wydania decyzji WZ
7. SKO Opole podtrzymuje postanowienie Burmistrza w mocy
8. Skarga OTOP – u do WSA Opole na decyzję SKO – przesłano całość akt sprawy
9. Decyzja WSA niekorzystna ( info nieoficjalne od Pana Woźniaka )
10. Wykonana została ekspertyza walorów przyrodniczych ( wersja robocza ) na zlecenie gminy
11. Gmina oczekuje na decyzję WSA i zwrot akt sprawy – nie możemy prowadzić sprawy
12. Pismo do stron o przypuszczalnym terminie załatwienia sprawy – do 31.12.2015 r.
13. Utworzenie ewentualnie zespołu krajobrazowo – parkowego – musi być wniosek do RM
11/
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Bożena Gaś
poinformowała o organizacji szkół w roku szkolnym 2015/2016.
Stwierdziła, że w porównaniu z rokiem poprzednim zbyt wiele się nie zmieniło, funkcjonują
wszystkie te jednostki, które funkcjonowały w tamtym roku, jednakże w roku szkolnym 2015/2016
po raz pierwszy naukę rozpoczęły 6-latki. Dołączyły do nich 7-latki, które urodziły się po 30
czerwca 2008 roku. W przedszkolach musiały zostać zagwarantowane miejsca dla wszystkich 4latków, gdyż przyjęcie ich jest obowiązkowe.
Następnie Pani Dyrektor dokonała porównania planowanej organizacji szkół w roku szkolnym
2015/2016 do roku ubiegłego.
Pani Dyrektor poinformowała także o poczynionych remontach w jednostkach oświatowych oraz o
zmianach w arkuszach organizacyjnych, jakie zostały poczynione od posiedzenia komisji oświaty.
Informacja na powyższe stanowi załącznik do protokołu.
Następnie przedstawiła informację na temat dowozu. Dzieci dojeżdżają autobusami ZGKiM w
Dobrodzieniu, który organizuje publiczny transport zbiorowy dla gminy. W każdym autobusie
zapewniony jest opiekun. Liczba dzieci uprawnionych do dowozu 232 ( płaci gmina), uczniowie
nieuprawnieni zakupują bilety miesięczne w ZGKiM we własnym zakresie. Busem z DOKiS
dowożonych jest 4 uczniów niepełnosprawnych: 1 dziecko do szkoły specjalnej w Zawadzkiem i 3
do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu. Będzie złożony jeszcze 1 wniosek na dowóz
do Zawadzkiego. 1 uczeń na podstawie orzeczenia poradni dowożony jest do Kadłuba
Strzeleckiego. Dwóm rodzinom zwracane są koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Lublińca,
opłacane są bilety miesięczne czwórce dzieci dojeżdżających do Zespołu Placówek Edukacyjnych
w Dobrodzieniu.
Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś poinformowała, że ustawa o systemie oświaty gwarantuje prawo do
bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
określonych w ramowych planach nauczania uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.
W roku szkolnym darmowe podręczniki otrzymają klasy I,II i IV szkoły podstawowej oraz I
gimnazjum.
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Odnośnie wyprawki szkolnej pani dyrektor poinformowała, że tak jak to miało miejsce w roku
poprzednim można było do dnia 12 września złożyć wnioski do dyrektora szkoły o przyznanie
pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach
programu „ Wyprawka szkolna”. W tym roku objęci programem byli uczniowie klas III szkół
podstawowych, klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniowie niepełnosprawni,
uczniowie klas IV technikum uczący się wg nowej podstawy programowej.
Pomoc przysługuje:
• uczniom pochodzącym z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
574,00 złote;
• uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód;
• uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie
decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne.
W naszej gminie złożonych zostało 16 wniosków, na łączną kwotę 4.575,00 złotych.
Pani Dyrektor ZEASiP poinformowała, że do 15 września składano wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego. Złożono 82 wnioski. Wyjaśniła, że stypendium może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
12/ Na pytanie radnego Eugeniusza Korzyniewskiego czy wszystkie sześciolatki, które mogły
rozpocząć naukę w szkole skorzystały z tej możliwości, dyrektor ZEASiP wyjaśniła, że istnieje
możliwość odroczenia nauki.
Punkt 13.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia
obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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