Rada Miejska
w Dobrodzieniu
Protokół Nr IX/2015
z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, która odbyła się w dniu 28 października 2015 roku.
Sesję rozpoczęto o godzinie 15-tej, a zakończono o godzinie 2230 .
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.
Obecnych radnych zgodnie z lista obecności: 14
Nieobecni radni: Langer Brygida
Obecni spoza Rady byli:
• Róża Koźlik
Burmistrz Dobrodzienia
• Marek Witek
Zastępca Burmistrza
• Gabriela Gaś
Skarbnik Gminy
• Waldemar Krafczyk
Sekretarz Gminy
• Bożena Gaś
Dyrektor ZEASiP
• Mariusz Kucharczyk
Radca Prawny
• Andrzej Pawełczyk
Radca Prawny
• Dariusz Dykta
Dyrektor ZGKiM
• Barbara Orlikowska
Kierownik Referatu
• 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.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminów i
sprawdzianów za rok szkolny 2014/2015.
4a) Sprawa organizacji ruchu na runku.
5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych.
6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia
przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.
7. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice
Wielkie a Gminą Dobrodzień,
 zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005
roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień,
 zmiany uchwały nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007
roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także
warunków i sposobu ich przyznawania,
 przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i
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innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień,
 ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Dobrodzień,
 wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dobrodzień,
 zmiany Uchwały nr XXXII/249/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada
2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
 udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego na dofinansowanie wykonania
oświetlenia wyspy zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej,
 przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
 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 IX Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Punkt 1.
Otwarcia IX Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski słowami „ Otwieram IX 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.
Zaproponował, by wycofać z porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru
formularzy deklaracji podatku od nieruchomości na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wycofanie projektu uchwały związane jest z tym, że ustawa o
rewitalizacji nie została jeszcze ogłoszona w Dzienniku Ustaw.
Zaproponował także wprowadzenie punktu 4a) dotyczącego organizacji ruchu w rynku.
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 25
września do 28 października 2015 roku:
28 września Pani Burmistrz wzięła udział w spotkaniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lubliniec w
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sprawie rozpoczęcia procedury ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w Klekotnej.
W tym też dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami OSP w Dobrodzieniu w sprawie zakupu
nowego samochodu strażackiego.
29 września ogłoszono przetarg na budowę drogi leśnej ul. Piła w Pietraszowie.
02 października odbył się odbiór końcowy nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Pludrach.
05 października odbył się odbiór nowo wybudowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.
Dolnej w Główczycach.
W tym też dniu odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego OSP w sprawie planowanego zakupu
sprzętu dla jednostek OSP z udziałem dotacji z RPO.
07 października odbyło się spotkanie Członków Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork-NamysłówOlesno z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie finansowania projektów z udziałem
dotacji z RPO.
12 października odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej. Radni na posiedzeniu zaopiniowali
wnioski o dzierżawę i sprzedaż gruntów będących własnością gminy. Radni również pozytywnie
zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy (2% przy 1 głosie
wstrzymującym się ),
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy (jednogłośniestawki pozostawiono w niezmienionej wysokości jak w 2015r),
- wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy ( jednogłośniestawki niezmienione z 2015r.).
13 października odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Radni dokonali analizy finansowej
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za dwa kwartały 2015r. oraz dokonali sprawdzenia
wybranych przetargów i inwestycji realizowanych w 2014 i 2015 roku.
14 października odbyło się otwarcie ofert w przetargu na budowę drogi leśnej ul. Piła w
Pietraszowie. Do przetargu przystąpiło 8 firm. Oferta zawierająca najniższą cenę to kwota
332.205,30 zł brutto. Oferta z najwyższą ceną to kwota 459.125,35 brutto.
16 października odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Miodowej w sprawie wykonania
dokumentacji budowy tej drogi ( regulacja - poszerzenie – wykup gruntów).
17 października odbyło się spotkanie z projektantem oświetlenia ulicznego w sprawie wstępnej
wyceny wszystkich punktów świetlnych, które zgłaszane były podczas zebrań z mieszkańcami
sołectw na wrześniowych spotkaniach w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego.
( Wartość kosztorysowa 405.800,00 – 80% - 324.640,00 zł).
W tym też dniu odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. Radni zapoznali się z informacją na temat
działających sekcji kulturalno-sportowych.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy ( 2% - jednogłośnie ),
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy (jednogłośniestawki pozostawiono w niezmienionej wysokości jak w 2015r.),
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- wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy ( jednogłośniestawki niezmienione z 2015r.),
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie
a gminą Dobrodzień,
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Dobrodzień,
- zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a
także warunków i sposobu ich przyznawania.
22 października Pani Burmistrz podpisała umowę na budowę drogi leśnej ul. Piła w Pietraszowie z
firmą, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego z TOM-BUD z Olesna.
W tym też dniu odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Radni zapoznali się ze
stanem zaawansowania inwestycji w związku z budową kanalizacji oraz odnową nawierzchni dróg.
Komendant Komisariatu Policji w Dobrodzieniu przedstawił informację nt. Bezpieczeństwa
publicznego na terenie miasta i gminy Dobrodzień. Radni zapoznali się z wnioskami o najem lokali
mieszkalnych jak również z informacją nt. stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych –
komunalnych. Dyrektor ZGKiM pan Dariusz Dykta przedstawił sprawozdanie z działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej za okres od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015r.
Radni również pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy ( 2% przy jednym głosie
wstrzymującym),
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy (jednogłośniestawki pozostawiono w niezmienionej wysokości jak w 2015r.),
- wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy (jednogłośniestawki niezmienione z 2015r.),
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
( jednogłośnie).
W posiedzeniu Komisji wziął również udział Pan Dionizy Brylka wraz z dwoma mieszkańcami
ulicy Opolskiej w sprawie zmiany organizacji ruchu – na ul. Opolskiej i Solnej. Wnioskował w
imieniu mieszkańców o przywrócenie przejazdu samochodów z rynku w ul. Solną.
26 października Pani Burmistrz wzięła udział w uroczystości X-lecia nadania Publicznemu
Gimnazjum w Dobrodzieniu imienia Jana Pawła II.
Punkt 4.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w
terminie do 31 października każdego roku, przedstawia organowi stanowiącymi jednostki
samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za
poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminów i sprawdzianów za
rok szkolny 2014/2015 przedstawili dyrektorzy jednostek oświatowych z terenu gminy Dobrodzień:



Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu Pani Ewa Macha,
Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro-Liberis Silesiae Pani Sabina Prokop ( w
zastępstwie za Panią Prezes Małgorzatę Wysdak),
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Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej Pani Janina Kulińska,
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu Pani Bożena Gaś,
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Szemrowicach
Pani Urszula Witczak,
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach Pani Bożena Konarska-Markiewicz,
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Turzy Pan
Zbigniew Cytera,
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu Pani Aneta Dzikowicz.

Informacje stanowią załącznik do protokołu.
Odpowiedzi na pytania radnych udzielali dyrektorzy jednostek oświatowych.
Punkt 4a.
W związku z przybyciem na Sesję Rady Miejskiej Pana Dionizego Brylka, który wcześniej
uczestniczył w posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i
Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/ Pożarowej i Ochrony Środowiska,
Przewodniczący Rady poprosił go o zabranie głosu.
Wcześniej jednak głos zabrała Pani Burmistrz, która wyjaśniła, że Pan Dionizy Brylka reprezentuje
mieszkańców w sprawie dotyczącej przejazdu na ul. Solną z rynku.
Pan Dionizy Brylka stwierdził, że mieszkańcy zostali pozbawieni wyjazdu z rynku na ul. Solną i
proszą o przywrócenie tego przejazdu.
Uważa, że nowe rozwiązanie ruchu spod Kościoła na rynku w kierunku ul. Solnej przeczy zasadom
bezpieczeństwa, odciążenia ruchu na rynku, komfortowi poruszania się samochodami i ekologii.
Nowe rozwiązanie to stwarzanie dodatkowych i niepotrzebnych zagrożeń w ruchu drogowym,
niepotrzebne zwiększenie ruchu na rynku i kolizjogennej ul. Piastowskiej oraz zwiększenie ruchu
na ulicach Ks. Gładysza, Cmentarnej, Opolskiej i Powstańców Śląskich.
Pan Dionizy Brylka przygotował odpowiedni materiał multimedialny, który zawierał 3 propozycje
rozwiązania problemu.
Podczas dyskusji głos zabrali m.in.:
• Radny Eugeniusz Korzyniewski odnosząc się do przedstawionych propozycji przez Pana
Brylkę stwierdził, że na rynku musi być znak stopu gdyż przy sklepie rybnym jest sytuacja
zbyt skomplikowana ponieważ obowiązywałby kierunek jazdy w prawo i w lewo?????
• Przewodniczący Rady stwierdził, że na ul. Opolskiej jest znak ograniczający tonaż do 2,5
tony, zaproponował zmianę znaku na ograniczenie do 3,5 tony.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy zostało wydane zlecenie na wykonanie
tabliczki o treści „ za wyjątkiem mieszkańców i dostawy towaru”.
Pani Burmistrz stwierdziła, że pan Brylka przedstawił problem i chce uzyskać akceptację.
Poinformowała, że wszelkie zmiany związane są z wykonaniem nowego projektu dotyczącego
organizacji ruchu, który wymaga akceptacji Komisji Bezpieczeństwa przy Starostwie Powiatowym
w Oleśnie.
Poinformowała, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z projektantem, na które zostanie
zaproszony pan Dionizy Brylka.
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W trakcie dyskusji zaproponowano, by poddać głosowaniu kto z radnych jest za przywróceniem
zjazdu z rynku na ulicę Solną, jeżeli zgodnie z prawem będzie taka możliwość.
Za powyższą propozycją w głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych, a 1 radny wstrzymał się od
głosu.
Pan Dionizy Brylka w imieniu mieszkańców zwrócił się z prośbą o przywrócenie, by autobusy
zatrzymywały się tak jak to miało miejsce do tej pory przy ul. Solnej na pierwszym przystanku
(idąc od strony rynku) a nie przy krytej pływalni. Uważa, że jest to dziwne zachowanie kierowców,
przewoźnicy zrezygnowali z korzystania tego przystanku. Stwierdził, że po przebudowie rynku
autobusy nie będą w stanie pokonać tego skrzyżowania.
Radna Katarzyna Max wyjaśniła, że PKS Lubliniec zawiesił ogłoszenie, że przystanek koło szaletu
jest czynny. Zatrzymują się na nim autobusy z PKS-u Opole i inne za wyjątkiem PKS-u Lubliniec.
Radny Paweł Czapla stwierdził, że jak przedstawiany był projekt zmiany organizacji ruchu w rynku
to nikt się nie zastanawiał nad zjazdem na ul. Solną, dopiero po wprowadzeniu zakazu pojawił się
problem.
Kolejnym punktem, który został poruszony przez Pana Dionizego Brylkę była podwyżka opłat za
wywóz odpadów komunalnych. Stwierdził, że w miesiącu październiku otrzymał pismo, iż od
sierpnia została podwyższona opłata za wywóz odpadów komunalnych. Zapytał ile śmieci wywozi
nasza gmina i czy ta kwota jest adekwatna.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że w 2013 roku weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości, która
doprowadziła do tego, że gminy zobowiązane były do ogłoszenia przetargu. Od 1 lipca 2013 roku
naszą gminę w sprawie wywozu odpadów komunalnych obsługuje Firma Strach.
Poinformowała, że przed przystąpieniem do ustalenia stawki wykonano kalkulację (na podstawie
wywozu odpadów przez ZGKiM) i wyszła stawka 11,78 złotych. Taka stawka powinna zostać
wtedy uchwalona.
Ustawa ta wprowadziła rejonizację wywozu odpadów komunalnych i śmieci z naszej gminy
wywożone są do Gotartowa. Nigdzie indziej nie można ich wywozić.
Łudząc się, że będzie taniej postanowiono przystąpić w ramach Związku Gmin do wspólnego
przetargu. Ustalono stawkę 7,00 złotych od 1 zamieszkałego mieszkańca na terenie gminy.
Pani Burmistrz poinformowała, że z ustawy wynika, iż system powinien się bilansować. Nie można
tych opłat finansować z innych podatków. Niestety rocznie do wywozu odpadów komunalnych z
budżetu gminy trzeba dołożyć około 200 000,00 złotych.
W tym roku umowa wygasła i ogłoszony został drugi przetarg.
Uchwalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po dokonaniu analizy
stanu gospodarki odpadami komunalnymi należałoby przyjąć stawkę 11,30 zł od osoby w
gospodarstwie kiedy odpady będą segregowane, natomiast rada miejska uchwaliła stawkę w
wysokości 9,00 zł od osoby gdy odpady będą segregowane i 18,00 zł od osoby, gdy nie będą one
posegregowane.
Na pytanie pana Brylki dlaczego tak późno mieszkańcy otrzymali zawiadomienia, Pani Burmistrz
wyjaśniła, że termin płatności jest do dnia 31 października br. Opóźnienie nastąpiło w związku z
niejasnością przepisów, gdyż najpierw była interpretacja przepisów, że należy złożyć nową
deklarację, później okazało się, że nie obowiązują nowe deklaracje tylko przedłożenie informacji,
którą pracownicy urzędu muszą dostarczyć mieszkańcom.
Informacja o wysokości stawki za wywóz odpadów komunalnych oraz o terminie odbioru odpadów
była zamieszczona na tablicach ogłoszeń, na naszej stronie internetowej, a także w miesiącu
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wrześniu była przedstawiana na wszystkich spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych sołectw,
które odbywały się w związku z przeznaczeniem środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok.
Pani Burmistrz poinformowała, że stawki za wywóz odpadów wzrosły na podstawie kalkulacji,
którą przedstawiła Firma do przetargu. Składowanie 1 tony odpadów na składowisku w Gotartowie
kosztuje około 200,00 złotych.
Pani Burmistrz przedstawiła stawki obowiązujące w sąsiednich gminach, które są wyższe od stawki
obowiązującej w naszej gminie.
Na stwierdzenie radnego Eugeniusza Korzyniewskiego, że stawka wzrosła z 1,00 złotego na 150,00
złotych , Pani Burmistrz wyjaśniła, że stawka za odbiór odpadów segregowanych wynosiła 1,00 zł a
już w II przetargu 150,00 złotych za tonę. Wyjaśniła, że do I przetargu Firma obniżyła koszty.
Radny Joachim Wloczyk potwierdził, że na zebraniach wiejskich była informacja na ten temat.
Pani Burmistrz poinformowała, że co roku spotyka się z mieszkańcami sołectw w sprawie podziału
środków z funduszu sołeckiego, jednak nie ma możliwości spotkania się z mieszkańcami
Dobrodzienia. Zwróciła się do radnych z Dobrodzienia, by zorganizowali spotkania z
mieszkańcami w których chętnie weźmie udział.
Na pytanie radnego Tomasza Miazgi czy jest zgodne z prawem, że podwyżka jest od sierpnia, a
informację mieszkańcy otrzymują w miesiącu październiku, Pani Burmistrz wyjaśniła, że tak a
sytuacja jest dopuszczalna, gdyż termin płatności upływa dopiero w dniu 31 października.
Punkt 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z art.24h ust. 12 ustawy o samorządzie
gminnym radni zobligowani zostali do złożenia oświadczeń majątkowych w ustawowym terminie tj
do dnia 30 kwietnia 2015 roku, co uczynili.
Kopie oświadczeń majątkowych wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu za rok
2014 zgodnie z art.24h ust.6 ustawy o samorządzie gminnym, przesłane zostały do Urzędu
Skarbowego, który również dokonuje szczegółowej analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
Oświadczenia majątkowe zostały także udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej urzędu.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informację Urzędu Skarbowego dotyczącą analizy
przesłanych oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 6.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację złożoną przez Burmistrza Dobrodzienia
dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników
urzędu i jednostek organizacyjnych a także informację Urzędu Skarbowego dotyczącą analizy
przesłanych oświadczeń majątkowych.
Następnie przedstawił treść pisma Wojewody Opolskiego w sprawie analizy oświadczeń
majątkowych złożonych za 2014 rok przez Burmistrza Dobrodzienia Różę Koźlik oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Damiana Karpinskiego.
Informacje stanowią załącznik do protokołu.
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Punkt 7.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu na
kadencję lat 2016-2019 ustaliło dla Rady Miejskiej w Dobrodzieniu wybór 1 ławnika do Sądu
Rejonowego w Oleśnie.
W ustawowym terminie do 30 czerwca 2015 roku zgłoszeni zostali następujący kandydaci na
ławników:
1/ Pan Mika Bernard Walenty - został zgłoszony przez Prezesa Sądu Rejonowego w Oleśnie,
2/ Pan Grabiński Edward Jan - został zgłoszony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i
Malichów „ Brzozowa Dolina”,
3/ Pan Matysiak Eugeniusz – został zgłoszony przez obywateli mających czynne prawo wyborcze
zamieszkujących stale na terenie gminy Dobrodzień,
Następnie radny Manfred Kuboth przedstawił opinię zespołu opiniującego kandydatów, którego
posiedzenie odbyło się w dniu 15 października 2015r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zespół
wnosi o dokonanie wyboru kandydata w drodze tajnego głosowania .
Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Następnie spośród radnych powołano komisję skrutacyjną w osobach: Katarzyna Max, Tomasz
Miazga, Joachim Wloczyk, która przygotowała karty do głosowania tajnego.
Radca prawny Mariusz Kucharczyk wyjaśnił zasady głosowania: jeżeli radny jest za tym, aby
kandydat został ławnikiem to należy postawić znak „X” przy nazwisku kandydata.
Akt głosowania.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Katarzyna Max odczytała protokół z przebiegu wyboru
ławnika. Komisja ustaliła, że na ogólną liczbę radnych – 15 radnych – na sesji obecnych było 14
radnych.
Głosowało 14 radnych.
Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na ławnika przedstawia się następująco:
• Edward Jan Grabiński 9 głosów,
• Eugeniusz Matysiak
0 głosów,
• Bernard Walenty Mika 5 głosów.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że ławnikiem do Sądu Rejonowego w Oleśnie wybrany został Pan
Edward Jan Grabiński.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr IX/82/2015 w sprawie wyboru ławnika, bez
konieczności jej przegłosowania.
Protokół komisji skrutacyjnej, karty do głosowania oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.
Punkt 8.
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Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące projekty uchwał w sprawie:
Podpunkt 1.
Nr IX/83/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Lasowice Wielkie a Gminą Dobrodzień,
Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś wyjaśniła, że w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej,
jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż 7 uczniów
organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem organizuje naukę religii w grupie
międzyszkolnej lub pozaszkolnym w punkcie katechetycznym. Religia odbywa się na życzenie
rodziców wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. W tym roku szkolnym w Publicznym
Gimnazjum w Dobrodzieniu zostało złożone takie życzenie dla 2 uczniów wyznania ewangelickoaugsburskiego. Uczniowie ci uczęszczają na naukę religii do Domu Parafialnego w Zawadzkiem,
uczącym jest ksiądz z Lasowic Wielkich. Stąd porozumienie z Gminą Lasowice Wielkie.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 2.
Nr IX/84/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z
dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień,
Dyrektor ZEASiP Bożena Gaś poinformowała, że § 10 wymienionej uchwały upoważnia Dyrektora
ZEASiP do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu przyznawania świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym. Zmiana uchwały i uchylenie § 10 jest następstwem zapisu
art.90 m ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty, który mówi, że Rada Gminy może upoważnić
kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących
stypendiów.
W chwili obecnej zgodnie z ust.1ustawy świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
przyznaje burmistrz. Jednakże wszystkie sprawy związane z przyjmowaniem wniosków,
rozpatrzeniem, wypłatą pozostają w kompetencjach Zespołu, gdyż Ustawa o Systemie Oświaty nie
zawiera przepisów, które uniemożliwiałyby powierzenie prowadzenia postępowań w sprawach
przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym ZEASiP-om.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
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Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 3.
Nr IX/85/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia
12 listopada 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli, a także warunków i sposobu ich przyznawania,
Dyrektor ZEASiP wyjaśniła, że do tej pory fundusze zdrowotne dla nauczycieli znajdowały się w
budżetach poszczególnych jednostek oświatowych. Jednakże w związku z wieloma interpretacjami
prawnymi i orzeczeniami sądów środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli powinny zostać
scentralizowane i wydzielone w budżecie gminy. Zgodnie z tym administrowanie środkami na
ochronę zdrowia nauczycieli należy do organu prowadzącego szkołę.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 4.
Nr IX/86/2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
Pani Burmistrz wyjaśniła, że Program Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami
pozarządowymi musi być poddany konsultacjom społecznym. Uwagi, opinie i wnioski
przedstawicieli organizacji pozarządowych przyjmowane były w formie pisemnej lub
elektronicznej w okresie od 9 października do 19 października 2015 roku. Nie zgłoszono żadnych
uwag do projektu.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------10

Podpunkt 5.
Nr IX/ 87/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków,
Dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta poinformował, że Zakład przedłożył wniosek o zatwierdzenie
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i
gminy Dobrodzień na okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określone zostały na podstawie niezbędnych przychodów
dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Dobrodzień.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 6.
Nr IX/88/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że jest to gminna taryfa dla odbiorców usług z miejscowości Warłów i
Szemrowice za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 7.
Nr IX/89/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Dobrodzień,
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
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Za przyjęciem uchwały głosowali: Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski Damian, Koj Rudolf,
Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max Katarzyna, Miazga Tomasz,
Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu: Czapla Paweł
Podpunkt 8.
Nr IX/90/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Dobrodzień,
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 9.
Nr IX/91/2015 w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie
Gminy Dobrodzień,
Skarbnik Gminy poinformowała, że do tej pory ustalenie wysokości opłaty targowej było
obligatoryjne, natomiast obecnie zależy od decyzji Rady Miejskiej. Proponuje się wprowadzić
stawki opłaty targowej na terenie Gminy Dobrodzień na dotychczasowym poziomie.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 10.
Nr IX/ 92/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/249/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z
dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że intencją tej uchwały jest, by zwolnieniami były objęte podmioty,
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które do tej pory były zwolnione z mocy ustawy a teraz były by zwolnione na mocy uchwały Rady
Miejskiej.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 11.
Nr IX/93/2015 w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego na dofinansowanie
wykonania oświetlenia wyspy zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej,
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jest to dotacja na oświetlenie wyspy zlokalizowanej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Pietraszów a nie na jej podwyższenie. Jest to zadanie
dwuetapowe, najpierw oświetlenie a później podwyższenie.
Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał czy nie lepiej byłoby wykonać oświetlenie w postaci
strzałki, gdyż uważa, że oświetlenie w postaci ustawienia lampy nie będzie skuteczne.
Zastępca Burmistrza przypomniał, że wysepka miała za zadanie zwolnienie prędkości pojazdów
wjeżdżających do Pietraszowa. Sprawa była dwukrotnie konsultowana z mieszkańcami, którzy
zdecydowali, by wysepka była oświetlona.
Radny Joachim Sacha poinformował, że mieszkańcy Pietraszowa na spotkaniu wnioskowali, by
wysepki nie podwyższać.
Pani Burmistrz stwierdziła, że w I etapie wykona się oświetlenie a jeżeli to nie zda egzaminu to w II
etapie dokona się podwyższenia wysepki.
Zastępca Burmistrza poinformował, że mieszkańcy wypowiedzieli się jednoznacznie za
oświetleniem wysepki – będą to 2 lampy a nie za wprowadzeniem znaków aktywnych (pulsujące
strzałki).
Radny Piotr Kapela stwierdził, że lepiej byłoby wprowadzić znaki aktywne. Radny odniósł się do
stwierdzenia, że „jeżeli nie zda egzaminu oświetlenie to trzeba znaleźć inne rozwiązanie”. Uważa,
że jest to wyrzucanie pieniędzy. Zapytał, „że jeżeli mieszkańcy mają decydować to po co my,
skoro mamy inne zdanie”.
Zastępca Burmistrz stwierdził, że temat wysepki dyskutuje się już 2 lata a temat bezpieczeństwa
jest podnoszony na każdym spotkaniu. Mieszkańcy Pietraszowa nie są za podwyższeniem wysepki
ale za oświetleniem- doświetleniem wysepki.
Radni wnioskowali, by przekonsultować jeszcze raz sprawę oświetlenia z uwzględnieniem znaku
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aktywnego.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że można podjąć uchwałę i wystąpić do ZDW, że środki zostaną
przekazane po wprowadzeniu znaków aktywnych.
Radny Joachim Sacha zaproponował wykonanie oświetlenia drogowego oraz montaż znaków
aktywnych.
Pani Burmistrz poinformowała, że na zmianę musi wyrazić zgodę ZDW i jeżeli zażądamy
postawienia 2 lamp i montażu znaku aktywnego to nie wystarczy środków. Zwróciła się z
zapytaniem czy może zaproponować ustawienie 1 lampy i znaku aktywnego oraz czy w przypadku
wyrażenia zgody na ustawienie znaku aktywnego można zmienić treść zadania w uchwale. Jeżeli
ZDW nie wyrazi zgodę na zmiany to pozostaną 2 lampy.
Radny Piotr Kapela stwierdził, że nie rozumie, że rada ma uchwalić coś co jest już zaprojektowane.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że nie jest to zadanie zaprojektowane tylko skosztorysowane.
Radny Paweł Czapla zapytał czy ktoś widział lampę oświetlającą wyspę bez znaku aktywnego.
Radny Manfred Kuboth stwierdził, że jeżeli partycypuje się 50% w kosztach to trzeba mieć jakieś
stanowisko.
Przewodniczący Rady zaproponował, by naciskać na ZDW, by ustawili 1 lampę i znak aktywny
mieszcząc się w kosztach, co stanowiło ostateczny kształt uchwały.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Jasiński Andrzej, Karpinski Damian, Koj Rudolf, Lichota
Rajmund, Ochman-Lizurek Małgorzata,
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu: Czapla Paweł, Kapela Piotr, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred,
Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug Piotr
W związku z głosowaniem uchwała została przyjęta.
Radny Eugeniusz Korzyniewski stwierdził, że wynik głosowania jest skutkiem nie wyjaśnienia
zasad głosowania.
Podpunkt 12.
Nr IX/94/2015 w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
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Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 13.
Nr IX/95/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
Pani Burmistrz powróciła do tematu, który był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty czyli
przydzielania mieszkańcom gminy stypendium, nagród za osiągnięte sukcesy w dziedzinie kultury
czy sportu.
Poinformowała, że Pan Fabian Kowolik uczestnik IV edycji programu telewizyjnego The Voice Of
Poland, wystąpił o przyznanie środków w wysokości 3 000,00 złotych na nagranie profesjonalnego
teledysku oraz własnego singla w studiu nagraniowym. Po czym przedstawiła treść wniosku wraz z
uzasadnieniem.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że projekcie uchwały została zabezpieczona ta kwota, ale prosi radnych o
opinię.
Radny Joachim Wloczyk przypomniał jakie zapadły decyzje na posiedzeniu Komisji Oświaty
odnośnie przyznania stypendium i nagród dla pływaków sekcji VEGA i tancerza.
Przewodniczący Rady przypomniał o początkach kariery pana Piotra Lempy, gdzie Rada Miejska
udzieliła jednorazowej pomocy. Pan Lempa teraz pomaga osobom, które tej pomocy potrzebują bo
sam ją otrzymał.
Pani Burmistrz przypomniała, że w tym roku przyznano 5.000,00 złotych dotacji na zrobienie filmu
Anny Konik. Jest za przyznaniem, dotacji.
Radny Eugeniusz Korzyniewski zaproponował przyznanie dotacji w wysokości 2.000,00 złotych.
Radny Piotr Kapela przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Oświaty rozpatrywany był wniosek
Marcina Karpinskiego. Uważa, że należy ustalić regulamin lub zasady przyznawania nagród.
Radny Joachim Wloczyk dodał, że jeżeli chcemy wprowadzić kwotę do budżetu to musimy
opracować regulamin, gdyż są sukcesy sportowe, , w modelarstwie i trzeba to jakoś pogodzić.
Radny Piotr Kapela zaproponował głosowanie tajne.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że w projekcie uchwały są środki na wydatki bieżące na nie dla p.
Fabiana Kowolika.
Radny Tomasz Miazga przypomniał, że na ostatniej sesji były zabezpieczone środki na zakup
serwera i pytał czy to już wszystko, a teraz znowu przeznaczamy środki na zakup serwera.
Radny Eugeniusz Korzyniewski wyraził swoje niezadowolenie stwierdzając, że głosuje się za
podjęciem uchwały a dokładnie radni nie wiedzą o co chodzi. Uchwała została cała przedstawiona
ale jest godzina 22-ga, wszyscy są już zmęczeni i jest to wymuszanie na radnych decyzji.
Stwierdził, że niektórzy pracują od 6-tej i są zmęczeni, by podejmować tak ważne decyzje.
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Skarbnik Gminy ponownie omówiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2015 rok.
Radny Joachim Wloczyk zwrócił się z prośbą o dostarczenie rozporządzenia z komentarzem
odnośnie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Radny Piotr Kapela wnioskował, by przeznaczać więcej czasu na punkt dotyczący zmian w
budżecie, gdyż chce wiedzieć na co są przeznaczane środki.
Propozycję przyznania środków dla Pana Fabiana Kowolika w wysokości 1.500,00 złotych
poddano głosowaniu i przyjęto 12 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie” wstrzymującym się”.
Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Podpunkt 14.
Nr IX/96/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.
Projekt uchwały poddano głosowaniu.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Czapla Paweł, Jasiński Andrzej, Kapela Piotr, Karpinski
Damian, Koj Rudolf, Korzyniewski Eugeniusz, Kuboth Manfred, Lichota Rajmund, Max
Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Sacha Joachim, Wloczyk Joachim, Zug
Piotr
Przeciw:--------------------------Wstrzymał się od głosu:-----------------------------------Uchwały od nr IX/82/2015 do nr IX/96/2015 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 Miejskiej poddał go pod głosowanie.
Radni w głosowaniu jawnym protokół z ostatniej sesji przyjęli jednogłośnie.
Punkt 10.
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Interpelacje i wnioski radnych:













Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu 11 listopada o godzinie 17-tej w
kościele św. Marii Magdaleny odbędzie się msza św. z okazji narodowego Święta
Niepodległości.
Pani Burmistrz odniosła się do zgłoszonych interpelacji przez radnych na poprzedniej sesji
RM.
Przedstawiła treść pisma ZDW odnoszącego się do zgłoszonej interpelacji w sprawie
wykonania remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości
Dobrodzień. ZDW potwierdził, że chodniki kwalifikują się do remontu, jednak ze względu
na bardzo duże potrzeby inwestycyjne i remontowe na drogach wojewódzkich oraz
ograniczone możliwości budżetowe zadanie to może być zrealizowane tylko w oparciu o
uchwałę Zarządu Województwa Opolskiego czyli przy partycypacji w kosztach. Natomiast
występujące deformacje i zaniżenia w nawierzchni ulicy Piastowskiej zostaną wykonane w
ramach posiadanych środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg.
Radny Rajmund Lichota zwrócił się do Dyrektora ZGKiM w sprawie ogrodzenia terenu w
Pludrach na którym umiejscowione są pojemniki na odpady komunalne.
Dyrektor ZGKiM Dariusz Dykta wyjaśnił, że każda zaproponowana lokalizacja nie
odpowiada mieszkańcom, każdy ma swoje zdanie i trudno dojść jest do porozumienia.
Radny Lichota podziękował zastępcy burmistrza oraz 5 radnym, którzy wzięli udział w
spotkaniu w sprawie przywrócenia ruchu kolejowego na odcinku Opole – Częstochowa.
Przekazał, że od 1 czerwca 2016 roku zostaną wznowione przewozy kolejowe na tej trasie.
Radny Rajmund Lichota podziękował także Pani Burmistrz za wsparcie w sprawie
otrzymania wozu strażackiego dla Pluder.
Na pytanie radnego Eugeniusza Korzyniewskiego kiedy przeniesiony zostanie ośrodek
pomocy społecznej do nowych pięknych pomieszczeń, Pani Burmistrz wyjaśniła, że w
najbliższych dniach po podłączeniu centrali telefonicznej i telefonów przez Orange.
Radny wnioskował o uporządkowanie terenu za budynkiem urzędu od strony podwórka.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że wykonany został remont pomieszczeń dla ośrodka pomocy
społecznej, budynek jest zawilgocony, ze ścian odpada tynk, przydałyby się dodatkowe
pomieszczenia na strychu, obecnie wykonana zostanie wycena odwodnienia budynku,
później przyjdzie czas na podwórko. Remonty będą wykonywane etapami.
Radny Piotr Zug wnioskował o ustawienie znaku drogowego zezwalającego na poruszanie
się rowerzystów w obydwu kierunkach na ul. Opolskiej w Dobrodzieniu.
Radny wnioskował także, by z uwagi na zbyt duży kąt pochylenia chodnika (około 15%,
gdzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu norma wynosi od 3 do 5%)
położonego przy ulicy Opolskiej w Dobrodzieniu doprowadzić do poprawy stanu chodnika
poprzez zmniejszenie kąta pochylenia. Interpelacja dotyczy lewej strony chodnika idąc od
strony rynku.
Radny Manfred Kuboth wnioskował o przywrócenie kursu autobusów przez Hadasiki z
uwagi na mieszkające tam osoby starsze.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że już 2 lata temu interweniował w tej sprawie i dyrektor
PKS-u wyjaśnił, że tylko zimą, gdy nie ma tam możliwości ruchu autobusy jeżdżą
obwodnicą, a przez pozostały okres kurs autobusów odbywa się ul. Lubliniecką przez
Hadasiki.
Radny Tomasz Miazga nawiązał do wypowiedzi Pani Burmistrz w sprawie zakupu wozu
strażackiego. Wyjaśnił, że w Główczycach odbyło się spotkanie w sprawie zakupu wozu
strażackiego, później także w tej sprawie przyszli strażacy z Dobrodzienia. Ustalono
kolejkę, która została zachowana.
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Pani Burmistrz wyjaśniła, że nie ma wyznaczonych kryteriów określających kto może
ubiegać się o środki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeżeli mamy strać się o środki to dla
Główczyc.
Punkt 11.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia
obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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