
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

z  posiedzenia  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  Estetyki  Gminy  i  Miasta, 
Gospodarki  Wodnej,  Bezpieczeństwa  Publicznego,  P/Pożarowa  i  Ochrony  Środowiska,  które 
odbyło się w dniu 17 stycznia 2012 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. Informacja  na  temat  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganie 

bezdomności zwierząt. 
4. Bezpieczeństwo Publiczne na terenie gminy. 
5. Propozycje do planu pracy komisji.
6. Sprawy różne.

            - sprawa diet dla sołtysów.
      7.   Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu oraz wizytacja 
            jednostki.

Punkt 1.

Inspektor Krystyna Nowak przedstawiła nowe wnioski do zaopiniowania:

1/ GORZELAK  Katarzyna   zam. Bzinica Stara, ul. Dębowa 3
    UMORZYĆ POSTĘPOWANIE - wniosek nie uzupełniony w terminie .
      
2/ MALINIAK  Krystyna   zam. Pludry, Os.Robotnicze 18/16 - 1 osoba
    ZAMIANA NA MNIEJSZE - ale koniecznie w Pludrach, z centralnym ogrzewaniem i na 
    parterze ( obecnie ma 87,63m + co ).
    POZYTYWNIE NA LISTĘ ZAMIAN

3/  ELIŃSKI  Waldemar  zam. Makowczyce, ul. Główna 1 - 1 osoba
     Chęć zamiany na inny lokal o lepszym stanie  technicznym oraz inne środowisko .     
     Obecnie zamieszkuje lokal socjalny pow.20m2.
     Ma orzeczenie PCPR Olesno ważne do 28.II.2012r- umiarkowany stopień i charakter 
     niepełnosprawności.
                                                 
W  dniu  16.01.2012r  w/w   złożył  również  podanie  o  umorzenie  istniejącego  zadłużenia 
czynszowego. Sprawa ta będzie zweryfikowana co do wysokości zadłużenia, w przypadku gdy do 
3 .000 zł to zostanie przekazana do rozpatrzenia i załatwienia wg kompetencji przez ZGKiM.
(  Uchwała  Nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 stycznia 2011r- w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających  charakter  cywilnoprawny  przypadających  Gminie  Dobrodzień  oraz  jej  jednostkom 
organizacyjnym.)
Na dzień rozpatrywania przedmiotowego wniosku z uwagi na brak wolnych lokali socjalnych, brak 
jest możliwości zapewnienia w/w  innego lokalu socjalnego, a na taki się kwalifikuje z uwagi na 
sytuację finansową oraz zadłużenia czynszowe. Z chwilą pozyskania wolnego lokalu socjalnego, 
sprawa w/w zostanie zrealizowana ( przydział innego lokalu ) bez dodatkowego opiniowania przez 



komisję . 

Punkt 2.

Pani Nowak przedstawiła informację o wolnych lokalach i tak:  są 3 lokale nie zasiedlone z uwagi 
na niezbędność przeprowadzenia remontu:   
- Dobrodzień, ul. Lubliniecka 17
- Dobrodzień, Plac Wolności 20
- Dobrodzień, Ks.Gładysza 11

REZERWA lokalowa – lokal socjalny w Dobrodzieniu,  ul.Szemrowicka  1/2 .

Następnie przedstawiła informację o stanie oczekujących na liście :

Ogółem :  23 rodziny w tym : na lokal socjalny  - 6
                                                        na zamiany 7 (na większe 2 rodziny), 
                                                        pozostałe to np.parter, lepszy stan techniczny.
                                                        na docelowe 10
 weryfikacji zostaną poddane 3 wnioski .

Punkt 3.

Inspektor  Liliana  Adamska przedstawiła  informację  na temat  Programu opieki  nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ukazała się w Dzienniku Ustaw 
z 27 października 2011 roku Nr 230 poz. 1373.

Nowelizacja  wprowadza istotne  zmiany w rozdziale  o zwierzętach  domowych.  Zabronione  jest 
m.in. trzymanie zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby oraz długość 
wykorzystywanej uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Ponadto  osoba,  która  napotka  porzuconego  psa  lub  kota,  w  szczególności  pozostawionego  na 
uwięzi,  ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla  zwierząt,  straż gminną lub 
policję.

Z  chwilą  wejścia  w  życie  nowelizacji  zmienia  się  zasada  tymczasowego  odbierania  zwierząt 
właścicielom  i  opiekunom  na  podstawie  decyzji  wójta,  burmistrza.  Decyzja  ta  nie  jest  już 
wydawana na  pisemny wniosek Policji,  lekarza  weterynarii  lub  upoważnionego przedstawiciela 
organizacji  społecznej.  Do  odebrania  zwierzęcia  wystarczy  jedynie  uzyskanie  informacji  od 
wskazanych powyżej jednostek.

Z chwilą  wejścia  w życie  nowelizacji  zabronione  jest  prowadzenie  targowisk,  targów,  giełd  ze 
sprzedażą  zwierząt  domowych,  a  także  wprowadzanie  do obrotu i  nabywanie na nich zwierząt 
domowych.  Zakazem  jest  również  wprowadzanie  do  obrotu  i  nabywanie  psów  i  kotów  poza 
miejscami ich chowu i hodowli. Wyjątkiem są tutaj schroniska dla zwierząt i organizacje społeczne.

Właściciele psów i kotów nie mogą również dopuszczać się ich rozmnażania w celach handlowych 
oraz nie mogą puszczać luzem psów bez oznakowania umożliwiającego identyfikację. Zakaz ten 
nie  obowiązuje  na  terenie  prywatnym,  jeżeli  jest  ogrodzony  w  sposób  uniemożliwiający  psu 
wyjście. 



Zmianą  mającą  jednak  kluczowe  znaczenie  dla  organów  gmin  jest  wprowadzenie  art.  11a  na 
podstawie którego rada gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W nowelizacji wskazano obligatoryjną zawartość programu, która obejmuje:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt;
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8. zapewnienia  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  z 

udziałem zwierząt.

Projekt  przygotowuje  się  najpóźniej  do  dnia  1  lutego  każdego  roku  i  przedstawia  się  go  do 
zaopiniowania  powiatowemu  lekarzowi  weterynarii,  organizacjom  społecznym,  których 
statutowym  celem  działania  jest  ochrona  zwierząt  działającym  na  obszarze  gminy  oraz 
dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie gminy.

W programie  powinna  być  wskazana  wysokość  środków finansowych  przeznaczonych  na  jego 
realizację oraz sposób ich wydatkowania.
Koszty realizacji programu ponosi w całości gmina.

W chwili obecnej tworzony jest projekt takiego Programu, który następnie zostanie przekazany do 
zaopiniowania  wymienionym  wcześniej  jednostkom.  Po  ewentualnych  poprawkach,  uwagach 
program ten ponownie zostanie przedstawiony na posiedzeniu komisji.

Oto ewentualne propozycje rozwiązań:

Zawarcie umowy cywilnoprawnej na  świadczenie usług weterynaryjnych z  lekarzem weterynarii, 
w ten  sposób rozwiązane  byłoby  kilka  punktów programu a  więc  -  sterylizacja  lub   kastracja 
zwierząt,  usypianie  ślepych   miotów,  całodobowa opieka  w przypadku   zdarzeń  drogowych  z 
udziałem zwierząt oraz ewentualnie odławianie bezdomnych zwierząt;

 Powołanie społecznych opiekunów – ich zadaniem byłaby opieka nad wolno żyjącymi kotami, ich 
dokarmianie w wyznaczonych miejscach;

Utworzenie elektronicznej bazy danych o zwierzętach bezdomnych z terenu gminy na  stronie 
internetowej urzędu oraz na  tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach wraz z ich 
zdjęciami.

Na chwilę obecną nie jest jeszcze rozwiązany problem z umieszczaniem zwierząt w schronisku, 
gdyż najbliższe jednostki tj. w Opolu, Częstochowie i Miedarach nie podpisują umów z uwagi 
na fakt braku wolnych miejsc a wręcz przepełnienia.

Prowadzone są rozmowy z Panem Błażejem Kamińskim- weterynarzem, który oferuje pomoc w 
rozwiązaniu tego problemu.

Punkt 4.

Komendant Komisariatu Policji w Dobrodzieniu Pan Grzegorz Siwiaszczyk przedstawił informację 
na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, które stanowi załącznik do protokołu.



W dyskusji głos zabrali:

Radny  B.  Cholewa  stwierdził,  że  zespół  kontroli  ruchu  drogowego  można  spotkać  tylko  w 
Gosławicach, a większe obciążenie ruchu występuje na drodze 901. Zapytał czy nie mają jakiegoś 
wpływu na to.
Wnioskował o ustawienie samochodu policyjnego koło kiosku TOTOLOTKA.
Radny zwrócił także uwagę, by częściej patrolowano park miejski, gdyż trudno opisać to co działo 
się w parku w okresie świąt.

Dzielnicowy R.  Wilk  wyjaśnił,  że  w  godzinach  południowo-wieczornych  dyżur  pełni  patrol  2 
osobowy i trudno wszędzie być . Dlatego prosi o powiadamianie telefoniczne pod nr 997.

Komendant wyjaśnił, że zespół kontroli ruchu drogowego podlega pod Olesno ale zwróci uwagę, 
by kierowano patrol na drogę nr 901.

Zastępca  Burmistrza  poinformował,  że  występowaliśmy z  pismem do  Wojewódzkiej  Komendy 
Policji  o  zwiększenie  patroli  na  drogach  krajowych,  gdyż  ruch tam jest  zbliżony do ruchu na 
drogach wojewódzkich.
Poprosił Komendanta, by zwrócili uwagę, by kierowcy nie tarasowali wyjazdu z miejsca, gdzie 
wyjeżdżała kiedyś karetka przy ul. Chłopskiej.

Burmistrz zapytała czy  te 67 wykroczeń w stanie nietrzeźwym dotyczy osób poruszających się 
rowerem czy pojazdem mechanicznym.
Zapytała także czy są w dalszym ciągu problemy z młodzieżą z Zespołu Placówek Edukacyjnych 
tak jak to miało miejsce gdy powstał zespół oraz czy w szkołach istnieje problem z narkotykami.

Komendant  wyjaśnił,  że  sytuacja  w zespole  się  poprawiła,  są  zdarzenia ale  wewnątrz  na które 
reagują nauczyciele. Zdarzają się ucieczki.
Odnośnie narkotyków poinformował, że nie ma problemu w placówkach oświatowych. Owszem 
zanotowano 4 przestępstwa ale u osoby dorosłej.

Punkt 5.

Propozycje do planu pracy Komisji  na 2012 rok :

1. Bezpieczeństwo  Publiczne  na  terenie  gminy  –  udział  Komendanta  Policji  oraz 
dzielnicowych.

2. Informacja  o  działalności  OSP  –  udział  Prezesa  OSP  oraz  wizytacja  wybranej  przez 
członków komisji jednostki OSP.

3. Informacja o działalności jednostek OSP na terenie miasta i gminy – udział komendanta 
OSP.

4. Omówienie wraz z  przedstawicielami WZMiUW – Oddział  Olesno spraw związanych z 
oczyszczeniem odcinków  cieków  wodnych  na  terenie  miasta  i  gminy  Dobrodzień  oraz 
innych zaniedbanych miejsc.

5. Ochrona  środowiska  –  zadania  gminy  oraz  wizytacja  byłego  składowiska  odpadów 
komunalnych  oraz oczyszczalni ścieków.

6. Podsumowanie akcji „Zima” 2011-2012 .
7. Zaawansowanie inwestycji związanych z budową kanalizacji na terenie gminy.
8. Remont dróg gminnych wg planu 2011-2014.
9. Wizytacja ujęć wody oraz pompowni wraz z omówieniem gospodarki wodnej.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu ZGKiM za I półrocze 2012 roku.



11. Ustalenie stawek za usługi wykonywane przez ZGKiM na 2013 rok.
12. Stawki podatkowe na 2013 rok.
13. Rozpatrywanie na bieżąco wniosków o najem lokali oraz ich opiniowanie.
14. Udział Komisji w ustaleniu budżetu gminy na 2013 rok. ( Opiniowanie projektu budżetu 

gminy na 2013 rok.

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe propozycje planu pracy.

Punkt 6.

W sprawach różnych:
1/  Wnioskowano  o  zdjęcie  znaku  zakazu  postoju  z  lewej  strony  przy  ul.  Ks.  Gładysza  w 
Dobrodzieniu.

2/  Radna  J.  Kasprzyk  wnioskowała  o  ustawienie  znaku  zakazu  zatrzymywania  się  i  postoju 
(  dotyczy  również  chodnika)  po  lewej  stronie  ul.  Lublinieckiej  (  strona  nieparzysta  )  w 
Dobrodzieniu do nr 57 z możliwością parkowania po parzystej stronie ul. Lublinieckiej na całej 
długości  z  wyłączeniem wjazdów do posesji  (  namalowanie  kopert).  W załączeniu  interpelacja 
radnej.
Radny E. Korzyniewski stwierdził, że problem parkowania jest także na ul. Opolskiej, W.Polskiego, 
Ks. Gładysza.

3/ Zgłoszono wniosek w sprawie wyrównania nawierzchni drogi przy wjeździe oraz na  podwórku 
urzędu.

4/ Radni powrócili do sprawy diet dla sołtysów.
Burmistrz  ponownie  przypomniała  o  problemach  finansowych.  Od  roku  2014  wchodzą  nowe 
wskaźniki. Dom kultury otrzymał na ten rok o 170.000zł mniej dotacji i trzeba będzie gdzieś szukać 
środków. Na sesji burmistrz zawnioskuje o 26.000 zł na prace związane z centralnym ogrzewaniem. 
Kotły zaplanowano na docieplony budynek, jednak nie stać nas na docieplenie, gdyż jest to koszt 
około  1.200.000  zł.  Trzeba  zwiększyć  moc  kotłów.  Gospodarka  Komunalna  zrobi  do  apteki 
przyłącz we własnym zakresie. Trzeba także przeznaczyć środki na „Dobrodzieńską dychę” oraz na 
wykonanie dokumentacji  na oczyszczalnię  ścieków w Pludrach .  Nie było jeszcze przetargu na 
zadanie budowa centrum aktywności wiejskiej wraz z remizą OSP w Kocurach i nie wiadomo jak 
się on rozstrzygnie.
Gotowe są dokumentacje na kwotę 300.000 złotych na oświetlenie uliczne, a także dokumentacje 
na remonty dróg.
Złożony został wniosek na dofinansowanie budowy drogi ul. Łącznej w Myślinie.
Burmistrz rozumie, że sołtysom przybyło pracy w związku z funduszem sołeckim, ale gminie także 
przybywa zadań i nie zatrudnia nowych osób tylko aneksami zmienia się zakresy czynności.
Radni zaproponowali podwyżkę diety sołtysa o kwotę 10.00 zł.
Propozycja została przyjęta 6 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”.

5/ Radny E. Korzyniewski zapytał czy gmina posiada majątek, który może sprzedać.
Burmistrz wyjaśniła, że posiada, ale Komisja Gospodarcza jest przeciwna sprzedaży, gdyż nie jest 
zwolennikiem sprzedaży majątku gminnego.
Burmistrz stwierdziła, że także nie jest zwolennikiem sprzedaży gruntu ale położonego w dobrym 
miejscu a komisja jest przeciwna sprzedaży gruntu w szczerym polu.
Poinformowała także, że od 2015 roku na inwestycje możemy przekazać maksymalnie 1 mln zł.
W roku 2010 na inwestycje przekazano 17 mln zł, gdyż korzystano ze środków unijnych. W roku 
2011 na inwestycje przeznaczono 10 mln zł a na rok 2012 w budżecie przeznaczono 7 mln zł.
W latach wcześniejszych na inwestycje przeznaczano 4 -5 mln złotych.



Zaciągnięte zostały kredyty, które trzeba będzie spłacać z dochodów bieżących. Ludzie postrzegają, 
że  nic  się  nie  robi,  ale  żeby  położyć  asfalt  i  chodnik  trzeba  najpierw wymienić  sieć  wodno-
kanalizacyjną.

6/ Radny E. Grabiński zapytał co słychać w sprawie sprzedaży mieszkań w Pludrach.
Burmistrz  poinformowała,  na  ostatnim  posiedzeniu  Komisji  Gospodarczej  ustalono,  że  lokale 
mieszkalne  będą  sprzedawane przy zastosowaniu  bonifikaty 30% lub 50% zgodnie  z  zasadami 
określonymi w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Następnie zostały wysłane pisma do mieszkańców, by w ciągu 14 dni określili czy są za wykupem 
lokalu czy nie. Otrzymaliśmy odpowiedzi, że są zainteresowani wykupem ale po negocjacjach.
Dochodzi jeszcze sprawa kaucji, które wpłacane były przed 1994 rokiem. Zastanawiano się jak ją 
liczyć i kiedy zwracać.
W  Dobrodzieniu  oraz  w  Rzędowicach  sprzedaż  lokali  mieszkalnych  odbywała  się  na 
obowiązujących zasadach zgodnie z uchwałą RM. Teraz w Pludrach mieszkańcy proponują,  by 
lokale o większym standardzie sprzedać przy zastosowaniu większej bonifikaty.
Dyrektor  ZGKiM przedstawił  wyrok  Sądu  Rejonowego w Oleśnie  w sprawie  zasad  naliczania 
kaucji, z którego wynika, że 2/3 średniej płacy netto pokrywa zakład.

Punkt 7.

Radni dokonali wizytacji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu.

Komendant  OSP w Dobrodzieniu  Pan Emanuel  Michalik  zwrócił  się  z  prośbą o przeznaczenie 
środków na niezbędne w akcjach strażackich następujących urządzeń:
 

− 2 szt. aparatów  powietrznych wraz z czujnikami bezruchu
− rozpieracz kolumnowy do pompy hydraulicznej
− nóż do cięcia szyb samochodowych

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jadwiga Kasprzyk

    


