
 
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, 
Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska, które 
odbyło się w dniu 5 października 2011 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia :

1. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

2. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu gospodarowania  mieszkaniowym 
zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu gminy.

4. Sprawozdanie roczne z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Dobrodzieniu za okres od 01.07.2010r do 30.06.2011r.

5. Sprawy różne.
 Zaopiniowanie przedłożonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

kalkulacji wywozu odpadów na składowisko Olesno-Świercze,
 Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  statutów  sołectw  gminy 

Dobrodzień. 

Punkt 1.

Inspektor Krystyna Nowak przedstawiła nowe wnioski o najem lokalu mieszkalnego z zasobu 
komunalnego celem zaopiniowania:

 1/ GRASS Anna i Józef zam. Dobrodzień, ul. Topolowa 3/24 – 2 osoby .
      Chęć zamiany na lokal komunalny o mniejszej powierzchni.
      POZYTYWNIE na listę zamian .

  2/ KRAWCZYK Gerard zam. Pietraszów ul. Żużlowa 2/5 – 1 osoba
      Chęć najmu lokalu socjalnego .
      NEGATYWNIE przekroczone kryterium przypadającej powierzchni na 1 osobę .

  3/ SOWA Renata zam. Dobrodzień, ul.Lubliniecka 59 .  – 3 osoby . ( budynek prywatny )
       Chęć najmu lokalu komunalnego docelowego z uwagi na otrzymane wypowiedzenie od   
       właściciela wynajmowanego lokalu.
        POZYTYWNIE na listę oczekujących na lokal docelowy.
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   4/ PĘCEK  Teresa zam. Ligota Dobrodzieńska .ul.Woj.Polskiego 70/2- 11 osób.
        Chęć zamiany na większe i z piecem kuchennym –. Córka Agnieszka i syn Janusz 
ubiegają się o odrębny lokal, ale gdy otrzymają większy ( po podpisaniu umowy ) to należy 
skreślić z listy z uwagi na zmianę warunków mieszkaniowych .
    POZYTYWNIE na listę zamian.

 5/ STUPIŃSKI Jarosław zam. Dobrodzień ul. Chłopska 1/25 – 1 os.
     Chęć pozyskania odrębnego lokalu z uwagi na trudne warunki mieszkaniowe. 
     NEGATYWNIE Z uwagi na przekroczone kryteria zarówno powierzchnia jak i dochód.

 6/ RESPONDEK Waldemar zam. Szemrowice, ul. Grzybowska 24-1osoba 
     Chęć pozyskania lokalu w D-niu ze względu na pracę. 
     NEGATYWNIE z uwagi na przekroczone kryterium zarówno powierzchnia jak i dochód .

  7/ PAWLUK Adam zam. Pludry,  Os.Robotnicze 4/1- 2 osoby
      Dot: ZMIANY  NAJEMCY.
      Najemcą jest matka -choruje, i z tego względu syn chce zmienić umowę .           .
      NEGATYWNIE , gdyż z mocy obowiązujących przepisów jest również najemcą, więc ma 
również względem lokalu obowiązki .

   8/ PUPAR Aleksandra zam. Dobrodzień,  ul.Oleska 1a/9 – 2 osoby .
       dot: ZMIANY NAJEMCY PO ŚMIERCI MATKI .
        Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego jest osoba uprawnioną do wstąpienia w stosunek 
najmu po zmarłej matce .
       POZYTYWNIE .

 9/ CZAJA Ewa zam. Dobrodzień, ul. Chłopska 3/3 – 3 osoby .  
       Chęć pozyskania lokalu socjalnego .
        POZYTYWNIE  na listę lokali socjalnych .
        
10/ KAZIOR Joachim zameldowany na stałe w Dobrodzieniu, ul.Gładysza 14/3- 1osoba  .  
      Chęć pozyskania lokalu socjalnego. 
      Wskazane uzasadnienie : to Postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie. 
       POZYTYWNIE na listę lokali socjalnych..

 11/ BACHAN Sylwia i Dariusz zam. Dobrodzień, ul. Szemrowicka 1/3- 
        pozyskanie dodatkowej izby sąsiadującej z uwagi na potrzeby niepełnosprawnego 
        dziecka.
        POZYTYWNIE .

 12/ TOMAN  Barbara  zam. Pludry ul. Szkolna 9- 3 osoby. 
       Chęć pozyskania odrębnego lokalu mieszkalnego z uwagi na konflikty rodzinne
       W  TRAKCIE UZUPEŁNIANIA-rozpatrzyć na kolejnym Posiedzeniu Komisji.

 13/ BERNARD Bogusława  zam. Błachów, ul. Opolska 25/1- 3 osoby.
       Chęć pozyskania samodzielnego lokalu. 
        NEGATYWNIE z uwagi na przekroczone kryteria zarówno powierzchni 
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        jak również dochód.

 14/ MOCZYDŁOWSKA Patrycja – 1os (w ciąży ) zam.Ozimek, ul. Dzierżona 1/3
        Chęć pozyskania lokalu w D-niu czyli miejscu zamieszkania ojca nienarodzonego
         dziecka .
 NEGATYWNIE –brak  możliwości  udzielenia  pomocy,  z  uwagi  na  brak  wolnych  lokali 
mieszkalnych- socjalnych, w pierwszej  kolejności ubiegać się na terenie OZIMKA, czyli w 
miejscu zamieszkania.

15/  HORNIK Andrzej  - 1 os. Zam. PLUDRY ul.Leśna 5a – dom stanowi własność brata i 
siostry . 
POZYTYWNIE na listę oczekujących na lokal docelowy.                     

16/ SZYSZKA Barbara – 1 os. Zam. Myślina ul. Opolska 24.
Chęć pozyskania samodzielnego lokalu mieszkalnego, z uwagi na trudną sytuację  życiową i 
rodzinną.
 POZYTYWNIE na listę oczekujących na lokal docelowy.

Radni przedstawione propozycje zaopiniowali pozytywnie.

Punkt 2.

Pani Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych: 
 
1/  Dobrodzień ul. Oleska 1a/27- poddasze1pokój,kuchnia,łazienka,wc, p.pokój,hol.
     Powierzchnia użytkowa 28,272m2 . Ogrzewanie piecowe.

   Propozycje zasiedleń :
             1. Mosz Agata        -  1 osoba.
             2. Szyszka Barbara -  1 osoba
             3. Wojcik Sonia      -  1 osoba 
  
2/Ligota Dobrodzieńska ul. Wojska Polskiego 70 , 
3pokoje,kuchnia,łazienka,p.pokój,komórka.
Powierzchnia użytkowa 101,53m2 .Ogrzewanie co .

Propozycja zasiedlenia :
            1. Pęcek Teresa  11 osób .

3/ Dobrodzień ul.Lubliniecka 51/4- 2pokoje,kuchnia,łazienka,p.pokój.
     Powierzchnia użytkowa 58,03m3 .Ogrzewanie piecowe.
 
          Propozycje zasiedleń:
              1. Ochman Janusz  - 3 osoby.
              2. Świtała Dariusz  - 4 osoby.
              3. Matyska Sabina  - 3 osoby.
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  4/ Dobrodzień ul. Lubliniecka 72- 2 pokoje,kuchnia,łazienka,p.pokój,komórka.
      Powierzchnia użytkowa 61,60m2 . Ogrzewanie piecowe.

             Propozycje zasiedleń :
                1. Sowa Renata – 3 osoby 
                2. Kondziela Małgorzata -3 osoby

  5/  Dobrodzień ul.Szemrowicka 1/ 2- 2 pokoje (15,13m , 12,33m )kuchnia,wc,p.pokój.
        Powierzchnia użytkowa 39,89m2 .              

        Propozycja podziału lokalu i zasiedlenia :
        1. Bachan Dariusz i Sylwia – izba o pow. 15,13m2 

        2. dla potrzeb MGOPS w D-niu (w ramach programu Przemoc w rodzinie )-
            1 pokój- 12,33m,kuchnia-8,59m,wc-0,56m,p.pokój-3,28m, czyli łączna 
             powierzchnia 24,76m2 .Ogrzewanie piecowe.

Komisja przedstawione propozycje zasiedleń zaopiniowała pozytywnie.

Punkt 3.

Przedstawiono  obowiązek  wynikający  z  ustawy  o  ochronie  praw  lokatorów  dotyczący 
sporządzenia przedmiotowego programu co najmniej na okres 5 lat.

Inspektor Krystyna Nowak wspólnie z Dyrektorem ZGKiM przedstawili projekt Programu na 
lata 2012-2016 dotyczący gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym.
Szczegółowo zostały przedstawione i omówione zagadnienia dotyczące stanu technicznego 
zasobu  mieszkaniowego,  niezbędność  przeprowadzenia  remontów  celem  zapewnienia 
bezpieczeństwa lokatorom oraz wysokość niezbędnych środków finansowych na wykonanie 
tych  zadań.  Ponadto  dokonano  szczegółowej  analizy  zasad  postępowania  w  gospodarce 
czynszowej jak również zasady obliczania stawki bazowej.

Program stanowi załącznik do protokołu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  Gasch Erwin, 
Grabiński Edward, Kasprzyk Jadwiga, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Ochman-
Lizurek Małgorzata,

Wstrzymał się od głosu --------------

Przeciw: ---------------------

Punkt 4.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w nawiązaniu 
do obowiązku wynikającego z  & 3 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu przekazał w 
formie pisemnej i przedstawił radnym roczne sprawozdanie z działalności  zakładu za okres 
od 1 lipca 2010r do 30 czerwca 2011r.
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Przedstawił  gospodarkę  wodną  i  ściekową,  zakupy  inwestycyjne,  remonty  zasobów 
mieszkaniowych wykonane od 01.07.2010r. do 30.06.2011r oraz gospodarkę odpadami.
Sprawozdanie załącza się do protokołu.

Punkt 5.

Sprawy różne:

Podpunkt 1.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu zwrócił się z prośbą o 
akceptację kalkulacji wywozu odpadów na składowisko Oleno-Świercze w 2012 roku oraz 
kalkulację wywozu nieczystości ciekłych.
Dyrektor podwyżkę stawek uzasadnił między innymi podwyżką cen oleju napędowego.

Zaproponowano następujące stawki:

I.  Pojemniki 110 l i 120 l                                                                             2010 rok
 odpady segregowane                   17,87 zł netto                              16,97 netto
 odpady niesegregowane               24,00 zł netto                             25,00 netto

II. Pojemniki 1100 l
 odpady segregowane                  123,55 zł netto                            118,89 netto
 odpady niesegregowane             140,00 zł netto                            135,00 netto

III. Kontenery 6,5 m³               524,40 zł netto                                       524,40 zł netto
IV. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych  28,86 zł/m³ netto.              27,56 netto

Powyższe propozycje radni przyjęli jednogłośnie.

Podpunkt 2.

Inspektor Helena Kościelny poinformowała, że zapisy w projekcie statutu zostały skupione 
tematycznie i zebrane w rozdziałach.

Projekt statutu zawiera (rozdziały – 8):

Postanowienia ogólne – w projekcie wskazano na podstawie jakich przepisów prawa działa 
sołectwo. 

Nazwę  i  obszar  sołectwa –  w  projekcie  zapisano  nazwę  sołectwa,  jakie  miejscowości 
wchodzą w jego skład, powierzchnię sołectwa, a położenie sołectwa okazano na mapce 
sytuacyjnej gminy– poprzednio była tylko nazwa sołectwa.

Zakres działania sołectwa – określone zostały zadania sołectwa oraz w jaki sposób sołectwo 
ma  je  realizować  (§  7)  –  zapisy  zakresu  działań  zostały  rozszerzone  w stosunku do 
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obecnego statutu, m.in.: mieszkańcy podejmując „decyzję” np. dot. funduszu sołeckiego - 
podejmują uchwałę zebrania.

Organy sołectwa i zakres ich kompetencji – w sposób szczegółowy projekt statutu określa:

- jak długo trwa kadencja organów sołectwa,

- kto jest uprawniony do głosowania na zebraniu – wyjaśnienie o zamieszkaniu :

Pojęcie miejsca zamieszkania definiuje art. 25 Kodeksu cywilnego – miejscem zamieszkania 
osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu-. 
Stałym mieszkańcem powinna zostać uznana osoba, która mieszka  w danej miejscowości i 
np. dodatkowo w niej pracuje oraz nie zamierza w najbliższej przyszłości zmieniać pracy, 
sprzedawać domu czy wyprowadzać się. Np. stałym mieszkańcem wsi powinna zostać uznana 
osoba, która posiada dom w tej wsi, planuje w nim dalej mieszkać, ale zameldowana jest np. 
w mieście lub w innej wsi, ale w miejscu  zameldowania faktycznie nie mieszka.

 Jeśli chodzi o uprawnienia stałego mieszkańca do czynnego udziału w wyborach sołeckich,  
mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.04.1999r. (II SA  
231/99)-  „Czynne  prawo  wyborcze  organów  sołectwa  maja  stali  mieszkańcy  sołectwa  
uprawnieni do głosowania, a więc przebywający tam z zamiarem stałego pobytu, nawet jeśli  
nie są zameldowani na stałe.”  

Należy również pamiętać o tym,  że potwierdzeniem uznania osoby za stałego mieszkańca 
danej miejscowości jest wpisanie jej do rejestru wyborców.

- kto zwołuje zebranie (§ 13) i kiedy zebranie jest ważne (§ 15). Zebranie jest ważne 
jeżeli  uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób, a w 
przypadku braku quorum zebranie może się odbyć w II terminie  po 15 minutach od 
wyznaczonego pierwszego terminu i jest ważne bez względu na liczbę osób biorących 
udział w zebraniu. Fakt ten powinien być zaznaczony w protokole, 

- zadania sołectwa (§ 11),

- zadania sołtysa (§ 22),

- z ilu członków składa się Rada Sołecka i jej zadania (§ 25 i 26),

- jakie dane powinien zawierać protokół z zebrania (§ 18), protokoły z zebrań i podjęte 
uchwały  przez  zebranie  powinny  być  numerowane,  rejestrowane  a  ich  kopie 
przekazane Burmistrzowi, głosowanie nad podjęciem uchwał z zebrania (§16 i 17), 
kto podpisuje uchwały i protokół z zebrania.

Zasady, tryb wyboru i odwołania sołtysa oraz rady sołeckiej – uregulowane zostały zapisy 
dotyczące  zasad  wyboru  sołtysa,  odwołania  sołtysa  oraz  wyboru  i  odwołania  Rady 
Sołeckiej.
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- kto zwołuje zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej (§ 30, 31) , przeprowadza 
Burmistrz (§ 33), 

- kto może kandydować na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej (§ 34),

- zadania komisji skrutacyjnej (§ 35),

- zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wybory na sołtysa  jak i  członków do 
Rady Sołeckiej są tajne, i statut sołectwa precyzuje w jak uprawnieni do głosowania 
będą głosować (§36 – 38 w nowym). Głosowanie odbywać się będzie odrębnie dla 
wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej. Najpierw sołtys. Uprawnieni głosują kartami do 
głosowania,  opatrzonymi  pieczątką  Urzędu  Miejskiego,  na  których  Komisja 
rekrutacyjna wpisuje imiona i nazwiska kandydatów. Wybór polega na postawieniu 
znaku „X” w kratce obok wybranego kandydata. Kandydata, który uzyskał najwięcej 
głosów uznaje się za wybranego. Głos nieważny jeżeli znak „X” postawiony został w 
więcej niż jednej kratce, albo w ogóle. Jeżeli kandydaci uzyskali równą liczbą głosów, 
należy głosować powtórnie, ale tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą równą 
liczbę głosów. Natomiast jeżeli zgłoszony zostanie tylko 1 kandydat to głosowanie 
polega na postawieniu znaku „X” przy słowie „tak” lub przy słowie „nie”. Jeżeli jest 
więcej  głosów  na  „tak”  zostaje  sołtysem.  Jeżeli  nie  zostanie  zgłoszony  żaden 
kandydat, wybory przeprowadza się ponownie po 6 miesiącach.

- członków do Rady Sołeckiej wybiera się w taki sam sposób tzn. przez postawienie 
znaku „x” przy  nazwisku kandydata (§ 39),

- odwołanie sołtysa lub członka Rady Sołeckiej (§ 40 ust.2-7, wygaśnięcie mandatów 
(§ 41).

Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa – sołectwo nie tworzy własnego budżetu 
lecz  prowadzi  gospodarkę  finansowa  w  ramach  budżetu  Gminy.  W  związku  z  tym 
wszystkie  dochody  sołectwa  odprowadza  się  na  budżet  Gminy  i  z  tego  planuje  się 
wydatki.  Wydatki  nie  mogą  przekroczyć  zrealizowanych  dochodów.  W  związku  z 
funduszem  sołeckim  w  gminie  dokonano  odpowiednich  zapisów  w  statucie  oraz 
dokonano regulacji względem mienia komunalnego – np. namiot festynowy.

Nadzór nad działalnością sołectwa – organami nadzoru nad działalnością sołectwa są Rada 
Miejska, która nadzoruje działalność za pomocą Komisji Rewizyjnej oraz Burmistrz.

Postanowienia  końcowe –  zmiany  do  statutu  sołectwa  dokonuje  Rada  Miejska.  Statut 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Radny P. Czapla zapytał co będzie w przypadku, gdy na spotkanie przyjdą 2 osoby i podejmą 
decyzję kontrowersyjną?

Burmistrz  wyjaśniła,  że  przy podziale  środków z funduszu sołeckiego ostateczną  decyzję 
podejmuje burmistrz.
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Burmistrz  poinformowała,  że  odbędzie  się  spotkanie  z  Radami  sołeckimi  wsi  Kocury-
Malichów, Rzędowic  z zastępcą burmistrza w sprawie ustalenia granic sołectwa Kocury do 
którego należą miejscowości Kocury i Malichów.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Cholewa Bartosz,  Czapla Paweł,  Gasch Erwin, 
Grabiński Edward, Kasprzyk Jadwiga, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Ochman-
Lizurek Małgorzata,

Wstrzymał się od głosu --------------

Przeciw: ---------------------

Podpunkt 2.

Radna J. Kasprzyk wnioskowała o zakup urządzenia do zamiatania chodnika i poboczy.

Dyrektor Dykta wyjaśnił, że jest to koszt w granicach 50-60.000 złotych.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jadwiga Kasprzyk
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