
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół nr IX/2012

z posiedzenia Komisji Gospodarki  i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, 
Bezpieczeństwa  Publicznego,  P/Pożarowej  i  Ochrony Środowiska,  które  odbyło  się  w dniu  27 
marca 2012 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia: 

1. Wizja lokalna w budynku przy ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu – stan techniczny budynku 
w części należącej do gminy Dobrodzień.

2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.
4. Omówienie  spraw  związanych  z  oczyszczeniem  odcinków  cieków  wodnych  na  terenie 

miasta i gminy Dobrodzień oraz innych zaniedbanych miejsc.
5. Sprawy różne.
6. Wizytacja jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach.

Z uwagi na stan zdrowia Przewodniczącego Komisji Pana Norberta Potyki posiedzenie Komisji 
prowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Jadwiga Kasprzyk.

Wiceprzewodnicząca Komisji zaproponowała, by zmienić kolejność porządku obrad rozpoczynając 
od punktu 4 i kolejno punkt 2 , 3, 1, 5, 6.

Radni powyższą propozycję zaopiniowali pozytywnie.

Punkt 4.

Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu -Oddział w Oleśnie 
Krzysztof  Peciak  przedstawił  informację  na  temat  oczyszczania  odcinków cieków wodnych na 
terenie miasta i gminy Dobrodzień oraz innych zaniedbanych miejsc.

Pan  Krzysztof  Peciak  funkcję  kierownika  pełni  od  lutego  2011  roku.  Poinformował,  że  na 
podległym terenie wykonano konserwację rzeki Myślinki od Ligoty Dobrodzieńskiej do drogi w 
kierunku  Sierakowa.  Stwierdził,  że  największym problemem są  rowy i  rzeki,  które  są  dzikimi 
wysypiskami śmieci.
Budżet na oczyszczanie cieków wodnych ( 250 km ) wynosi 230.000 złotych na cały rok z tego  
40.000 złotych przeznaczono na konserwację cieków w gminie Dobrodzień.
Planowane jest wzmocnienie  rzeki Myślinki na odcinku 100m  skarpę z obu stron. Stwierdził, że 
dobrze by było zagospodarować teren na odcinku od mostu zabytkowego do zbiornika.

Poinformował  także  o  problemach,  jakie  stworzyła  firma  oczyszczająca  rzekę  Myślinkę.  Na 
odcinku,  który  miała  oczyścić  pozostawiła   nieuprzątnięte  gałęzie,  ściętą  trzcinę  oraz  muł  w 
kopcach a wszystko to zostało zabrane wraz z „wysoką wodą” do zalewu w Dobrodzieniu w lutym 
br.

Radny B. Cholewa poinformował, że był świadkiem czyszczenia cieku wodnego przebiegającego 
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przez park miejski , które polegało na wyjmowaniu gałęzi. Zaproponował, by w przedmiocie robót 
wyszczególnić większy zakres prac.
Na pytanie wiceprzewodniczącej komisji czy w tym roku będzie coś zrobione przy rzece Myślince, 
pan K. Peciak wyjaśnił, że postara się coś zrobić w miarę możliwości finansowych jednak musi być 
uregulowana sprawa prawna działek tej rzeki.
Pan K. Peciak stwierdził, że dołoży wszelkich starań, aby odcinek rzeki od zalewu do zabytkowego 
mostu został jeszcze raz oczyszczony oraz zostanie założony kosz z kamieniami ( gambion ) na 
rzece przy spływie wody za śluzą naprzeciwko gospodarstwa p. Szeligi.

Następnie  głos  zabrał  pan Adam Oblicki   -  Prezes  Koła  Wędkarskiego w Dobrodzieniu,  który 
zwrócił  się  z  prośbą  o  zabezpieczenie  śluzy,  która  jest  osłabiona  i  w  przyszłości  może  nie 
wytrzymać naporu wody.

Pan Oblicki  poprosił  także  o  interwencję  w Generalnej  Dyrekcji  Dróg Krajowych w Opolu  w 
sprawie wpompowywania wody z piaskiem z obwodnicy do rzeki Myślinki co powoduje zamulanie 
zalewu.

Punkt 2.

Inspektor  Krystyna  Nowak  przedstawiła  nowe  wnioski  o  najem lokali  mieszkalnych  z  zasobu 
komunalnego celem zaopiniowania przez komisję:

1/ STUPIŃSKI  Jarosław  - 1 osoba, zam Dobrodzień, ul. Chłopska 1/25  -  NEGATYWNIE

2/  ZAJĄC  Beata  - 3 osoby , zam. Dobrodzień, ul. Lubliniecka 40
     POZYTYWNIE jednak ewentualny przydział lokalu po przedłożeniu wyroku o rozwodzie. 

3/ RAJMAN  Żaklina – 4 osoby, zam. Pludry,  Os.Robotnicze 19/13
    WSTRZYMAĆ do czasu ustanowienia przez Sąd co do prawa korzystania z mieszkania.

4/ KRYŚ  Jarosław – 1 osoba, zam. Ligota Dobrodzieńska, ul. Wojska Polskiego 70.
    POZYTYWNIE na listę oczekujących

5/ DYKTA  Józef – 1 osoba, zam. Bzinica Stara ul. Główna 29    -   NEGATYWNIE
6/  MUCHA  Józef  i  Małgorzata –  2 osoby –  Dobrodzień  ul.  Piastowska 70/12  oraz  MUCHA 
Dariusz i Iwona – 4 osoby  - Dobrodzień ul.  Piastowska 70/9 – zamiana  pomiędzy najemcami 
lokali mieszkalnych     -   POZYTYWNIE

7/ MOSZ Agata – 1 osoba, zam. Dobrodzień, ul. Oleska 1a/27 oraz MIKA Adam i Irena  - 4 osoby, 
zam. Pludry, Os. Robotnicze 19/1   NEGATYWNIE

8/ PRAŻNOWSKA  Urszula – 3 osoby, zam. Dobrodzień, ul. E. Stein 1
    WSTRZYMAĆ do czasu ustanowienia przez Sąd co do prawa korzystania z mieszkania

9/” Nasz Dom” s.c. dot. lokalu socjalnego dla Pana Józefa Grass – POZYTYWNIE

Punkt 3.

Pani Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych:
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1/ Dobrodzień, ul. Szemrowicka  1/2 – lokal socjalny – REZERWA LOKALOWA

2/  Pludry,  ul.  Brzozowa  2.  Lokal  składa  się  z  2  pokoi,  kuchni,  przedpokoju,  WC,  ogólna 
powierzchnia  57,40m2  .  Lokal  wyposażony  jest  w  ogrzewanie  piecowe  i  instalację  wod-kan, 
instalację elektryczną.

Propozycje zasiedleń:

      1.Świtała Dariusz   -  4 osoby
      2.Toman Barbara   -  4 osoby

3/ Pludry, Osiedle Robotnicze 20/5 – II piętro. 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC, łazienka, ogólna 
powierzchnia 48,34 m2 . Lokal wyposażony jest w instalację wod-kan i centralne ogrzewanie.

Propozycje zasiedleń:

1. Maliniak Krystyna  - 1 osoba
2. Mosz Agata  - 1 osoba

4/  Ligota  Dobrodzieńska,  ul.  Wojska  Polskiego  70  (pomieszczenia  tymczasowe z  możliwością 
wykorzystania jako lokale socjalne na pilne wyroki sądowe ) . 
Wspólna kuchnia,  łazienka,  przedpokój  i  4 izby  mieszkalne ,w tym 1 o powierzchni  13.02m2  - 
propozycja zasiedlenia : Józef Grass

     Ponadto Pani Krystyna Nowak przedstawiła tocząca się sprawę wszczętą przez Panią Maliniak 
Krystynę zamieszkałą w Pludrach w odniesieniu do Pana Marka Kota , który to „prawdopodobnie 
podnajmuje  swój  lokal  mieszkalny”,  stawiając  równocześnie  zarzut  w  kierunku  Burmistrza  o 
nieprawidłową gospodarkę lokalową.  Z uwagi na pisemne doniesienie w/w do tutejszego urzędu, iż 
Pan Marek Kot posiada na terenie Zawadzkiego dom mieszkalny, stanowiący jego własność , a w 
tut.UM złożył oświadczenie iż „ nie posiada żadnego innego lokalu mieszkalnego” - sprawa została 
skierowana do miejscowego Komisariatu Policji,  celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego 
czy nie doszło do naruszenia prawdziwości złożonego oświadczenia przez Pana Marka Kota, które 
złożył w miesiącu grudniu 2011 roku.

Punkt 1.

Komisja  dokonała  wizji  lokalnej  w  budynku  przy  ul.  Piastowskiej  5  w  Dobrodzieniu  w  celu 
zapoznania się ze stanem technicznym budynku w części należącej do gminy Dobrodzień.

Radny  P.  Czapla  zapytał  czy  ze  względu  na  położenie  budynku  i  sprzedaż  bezprzetargową 
mieszkańcy nie posądzą nas o stronniczość.

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że koszt remontu będzie bardzo wysoki i trzeba by bardzo wielu lat, 
by inwestycja się zwróciła.
Poinformował, że obecny stan techniczny budynku nie jest wynikiem niegospodarności gminy.
Problem byłby także w przypadku, gdyby ZGKiM stał się administratorem, gdyż sąd nie dokonał 
podziału. Prawo o gospodarce nieruchomościami daje możliwość pierwokupu współwłaścicielowi 
budynku.

W  przypadku  remontu  gmina  musi  zabezpieczyć  lokal  zastępczy  osobie  prowadzącej  w  tym 
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budynku działalność gospodarczą.

Stanowisko Komisji:  Komisja po przeprowadzeniu wizji lokalnej w budynku przy ul. Piastowskiej 
5 w Dobrodzieniu i zapoznaniu się ze stanem technicznym budynku w części należącej do gminy 
Dobrodzień  zaproponowała,  by  sprzedać  bezprzetargowo  tę  część  budynku  współwłaścicielowi 
tego budynku. 

Powyższe stanowisko przyjęto 7 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Punkt 5.

W sprawach różnych:

1/  Na  pytanie  wiceprzewodniczącej  komisji  w  sprawie  zarwanej  studzienki  k.  Mistelli,  pan  J. 
Zajączkowski  wyjaśnił,  że  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  i  Telekomunikacja  muszą  dojść  do 
porozumienia w tej sprawie.

2/  Na  interpelację  radnego  E.  Korzyniewskiego  odnośnie  przepisów  dotyczących  wysokości 
ustawania znaków drogowych a stanu faktycznego wyjaśnień udzielił pan Jan Zajączkowski.

3/ Radny P. Czapla poruszył problem jednostki OSP Dobrodzień, która ma coraz więcej wyjazdów 
a nie ma czym jeździć.

Radny B. Cholewa wyjaśnił, że zniszczeniu uległ napęd autopompy.

Burmistrz wyjaśniła, że w budżecie jest kwota 200.000 złotych na zakup samochodu strażackiego 
dla jednostki OSP w Dobrodzieniu a chciałaby by to był nowy samochód, którego koszt wynosi od 
600.000 – do 650.000 złotych więc złożone zostały wnioski  do Wojewódzkiego Zarządu oraz do 
Komendy Wojewódzkiej w Opolu.

Punkt 6.

Radni  dokonali  wizytacji  jednostki  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Szemrowicach,  której 
komendantem jest Pan Andrzej Pluta.
Strażacy  zademonstrowali  działania  i  omówili  zalety  nowego  samochodu  strażackiego,  który 
posiada  bardzo  dobre  wyposażenie.  Największym  problemem  jednostki  jest  brak  kotłowni  i 
ogrzewania świetlicy strażackiej.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Wiceprzewodnicząca komisji
Jadwiga Kasprzyk

                                                                                                                                                            4


