
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i 
Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Poż i Ochrony Środowiska z Komisją 
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, które odbyło 
się w dniu 22 listopada 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. Informacja w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkalnych wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień – Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza 
Dobrodzienia z dnia 07 listopada 2011 roku.

4. Zaopiniowanie  wniosku  o  zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i 
zbiorowego odprowadzania ścieków.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  terenie  miasta  i  gminy 

Dobrodzień,
 podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień,  
 opłaty od posiadania psów,  
 określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na 

podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o 
gruntach, informacji o lasach.                                                             

     6.  Projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2012 rok.
7. Sprawy różne.

Punkt 1.

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

1/ Toman Barbara zam. Pludry, ul. Szkolna 9  - 4 osoby
    Chęć pozyskania odrębnego lokalu mieszkalnego z uwagi na sprawy rodzinne.
    POZYTYWNIE na listę oczekujących – docelowe.

2/ Dykta Józef zam. Bzinica Stara, ul. Główna  29 – 1 osoba
    Chęć pozyskania wskazanego lokalu socjalnego.
    Nie spełnia kryteriów na lokal socjalny, a wskazany lokalnie może być przedmiotem najmu.
    NEGATYWNIE

3/ Niemiec Damian zam. Dobrodzień, ul. Gs. Gładysza 11
    Wnioskodawca spełnia obowiązujące kryteria.
    POZYTYWNIE  na listę oczekujących – docelowe.

4/  Ledwoń  Dagmara zam. Dobrodzień, ul. Chłopska 3/21

                                                                                                                                                              1



     Wnioskodawca spełnia tylko 1 obowiązujące kryterium.
     NEGATYWNIE

Punkt 2.

Pani Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych:

1/ Dobrodzień, ul. Lubliniecka 51/4 . Lokal składa się z kuchni, pokoju, łazienki.( powierzchnia 
użytkowa 27,32m2 )

Proponuje się, by lokal pozostawić dla potrzeb eksmisji sądowych w ramach zapewnienia lokalu 
socjalnego wynikającego z wyroku sądu bez konieczności uzgadniania ponownie na posiedzeniu 
komisji.

2/ Ligota Dobrodzieńska, ul. Wojska Polskiego 70. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, 
łazienki. ( powierzchnia użytkowa  81,57m2 )
Lokal wyposażony jest w instalacje wodno- kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.
Proponuje się przeznaczyć lokal na pomieszczenia tymczasowe – wymóg dla gmin wynikający ze 
zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów z możliwością wykorzystania również jako lokale 
socjalne.

Komisja powyższe propozycje zaopiniowała pozytywnie.

Punkt 3.

Pani Nowak poinformowała, że w nawiązaniu do programu gospodarowania  mieszkaniowym 
zasobem gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy jak też Zarządzenia nr 121/2010  Burmistrza Dobrodzienia z dnia 
20 października 2010r. w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu przedłożył wyliczenie nowej stawki bazowej tj.3,08 zł/m2 na okres 
od 01 stycznia 2012r. o 31.12.2012r. z prośbą o ich akceptację. Zakład jednocześnie wnioskuje o 
utrzymanie zróżnicowania stawki czynszu za 1m2  powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem 
czynników i przyczyn obniżających jego wartość użytkowania:

− za brak c.o.             10%
− za brak łazienki        5%
− za brak ubikacji        5%
− za brak wody          10%
− za mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki   2%
− za mieszkanie w suterenie lub na poddaszu  1%
− za mieszkanie własnościowe / nie będące członkiem wspólnoty   30%

Suma obniżek stawek czynszu wynikającego z wyżej wymienionych czynników nie może 
przekraczać 30% stawki bazowej. 
Stawka czynszu dla lokali socjalnych zgodnie z wytycznymi wynikającymi bezpośrednio z ustawy 
o ochronie praw lokatorów tj.50% z najniższej stosowanej stawki na terenie gminy.
 
Zarządzeniem nr 135/2011 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 listopada 20011 roku określono 
stawki czynszu za najem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Dobrodzień.  
Zarządzenie stanowi załącznik do protokołu.
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Następnie pani Nowak poinformowała, że z ostatniej komisji wszystkie rodziny zawarły  umowy 
najmu na przydzielone lokale mieszkalne.
W nawiązaniu do przydziałów lokali mieszkalnych poinformowała, co następuje:
Pani Pęcek Teresa zawarła umowę najmu na lokal mieszkalny w Ligocie Dobrodzieńskiej.
Pani Mosz Agata zawarła umowę najmu na lokal mieszkalny w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej.
Pan Ochmann Janusz zawarł umowę na lokal mieszkalny w Dobrodzieniu przy ul. Lublinieckiej.
Pani Sowa Renata zawarła umowę najmu na lokal mieszkalny w Dobrodzieniu przy ul. 
Lublinieckiej.
Pan Bachan Dariusz przyjął dodatkową izbę z mieszkania przy ul.
Szemrowickiej w Dobrodzieniu.
Pani Pupar Aleksandra zawarła umowę najmu z dnia 18.10.2010 r. obejmując mieszkanie po 
rodzicach w Dobrodzieniu.

Punkt.4

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu przedłożył wniosek o 
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie miasta i gminy Dobrodzień na okres od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla 
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie miasta i gminy Dobrodzień.

Proponuje się następujące stawki :

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

1. gospodarstwa domowe, rolnicy oraz gmina     2,86 zł/m3

2. stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc : 3,36/odb./m-c
3. pozostali odbiorcy :       3,14zł/ m3

4. stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc : 6,91zł/odb./ m-c

Za ścieki sanitarne i przemysłowe:

       5. wszyscy odbiorcy bez względu na rodzaj prowadzonej działalności :            4,09zł/m3

 Za ścieki opadowe i roztopowe:
 

6. wszyscy odbiorcy :    1,44 zł/m3

 Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług.

Obecny na posiedzeniu komisji Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pan 
Dariusz Dykta udzielał odpowiedzi na zadane pytania przez radnych.

Radna R. Gaś zapytała  dlaczego jeszcze nie wszyscy odbiorcy wody nie mają zamontowanych 
wodomierzy.

Pan Dykta wyjaśnił, że takie przypadki występują w budynkach wielorodzinnych, gdzie występują 
3 piony czyli winne być 3 liczniki lub należałoby wykonać przeróbkę instalacji.
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Radna J. Kasprzyk stwierdziła, że są budynki, gdzie odbiorcy wody płacą ryczałt a w międzyczasie 
porobili sobie łazienki i ubikacje.

Pan Dykta stwierdził, że jest to 1-2% w skali całej gminy.

Radny E. Korzyniewski zapytał jak przedstawiają się stawki w gminach.

Dyrektor Dykta poinformował, że 2 miesiące temu opublikowane były stawki w NTO. Ceny wody 
mamy na średnim poziomie, natomiast stawki za ścieki mamy jedne z niższych. Gmina Dobrodzień 
jest jedyną gminą w powiecie oleskim, która nie dopłaca do ścieków.

Radny T. Miazga zapytał czy tam gdzie jest wybudowana kanalizacja nie ma już szamb.

Pan Dykta wyjaśnił, że obowiązkiem jest przyłączenie do kanalizacji, chyba, że ma swoją 
przydomową oczyszczalnię ścieków.

Radny T. Miazga poruszył temat pobierania opłat za ścieki znajdujące się w szambach 
podłączonych do kanalizacji ogólnospławnej. Jest pobierana opłata w 100% za odbiór ścieków, 
których nikt nie odbiera i za pozostawiony osad, który trzeba wywieź i za przyjęcie  zapłacić.

Zastępca burmistrza poinformował, że kanalizacja ogólnospławna biegnie w ciągu dróg i pobiera 
wodę opadową. Gmina musi wykonywać remonty tych studzienek.

Radna J. Kasprzyk stwierdziła, że osoby, które mają stare szamba i odprowadzają ścieki do 
kanalizacji ogólnospławnej są poszkodowane. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że opłata jest dwa razy naliczana, jeden raz za ścieki, które 
wpływają do szamba a drugi raz do kanalizacji ogólnospławnej.

Radni zwrócili się do Dyrektora ZGKiM z wnioskiem, by rozeznał czy istnieje możliwość korekty 
kwoty za ścieki kanalizacyjne o wielkość ścieków wypompowanych z szamba i wywożonych przez 
zakład.
Dotyczy to gospodarstw, gdzie kanalizacja sanitarna przebiega przez szamba 3 komorowe.

Radni jednogłośnie zaopiniowali wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Punkt 5.

Radni zapoznali się i zaopiniowali następujące projekty uchwał :

Podpunkt 1.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień:

Burmistrz poinformowała, że zadaniem Rady jest ustalenie i podjęcie uchwały w sprawie stawek 
podatków i opłat lokalnych.

Ministerstwo określa górne stawki podatku.

Podatki obowiązujące w 2011 roku uchwalone zostały w październiku 2010 roku i zgodnie z 
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obowiązującą inflacją stawki podwyższone zostały o 3-4%.

W roku 2009 Rada uchwaliła stawkę podatkową od 1m2 budynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w wysokości 17,93 zł, w okresie kiedy nadchodził kryzys. Odbyło się 
spotkanie ze stolarzami podczas którego wnioskowali o zmniejszenie stawki podatku. Jako jedyna 
gmina obniżyliśmy stawkę w trakcie roku budżetowego i po uchwaleniu budżetu z kwoty 17,93 do 
kwoty 16,50. W roku 2010 mieliśmy wrócić do stawki 17,93 + 3% inflacji. Jednak tego nie 
uchwalono. Uchwalona została stawka 17,00 złotych.

Na rok 2011 uchwalono stawkę podatku w wysokości 17,60/m2  przy zaproponowanej stawce przez 
Ministerstwo w wysokości 21,05 zł.

Burmistrz stwierdziła, że jesteśmy gminą z najmniejszą stawką podatku, dlatego w gminach 
ościennych podczas omawiania stawek nie podaje się stawek obowiązujących w Dobrodzieniu.

W naszej gminie uchwalona została uchwała zwalniająca przedsiębiorców z płacenia podatku od 
nieruchomości przez okres 3 lat dla nowo wybudowanych budynków.

Uchwała ta powoduje obniżoną subwencję o 1,5 mln zł oraz brak wpływów z podatku od 
nieruchomości.

Podała, że na pływalni w roku 2010 na zakup oleju wydano 19.000 złotych a w 2011 roku już 
27.300 złotych. Poinformowała, że w przyszłym roku nastąpi wzrost paliwa co wiąże się ze 
zwiększonymi środkami na dowóz dzieci do szkół. Zgodnie z prognozą finansową rok 2012,2013 
ma wpływ na rok 2014. Trzeba dopiąć budżet na rok przyszły. 

Poinformowała, że roku przyszłym wystarczy środków  z subwencji na funkcjonowanie szkół, 
natomiast w 2013 roku zabraknie 300.000 złotych.

Radny P. Czapla zaznaczył, że rozumie, że trzeba dopiąć budżet tylko czy przedsiębiorcy będą w 
stanie ten podatek zapłacić. Stwierdził, że wszędzie są zatory płatnicze, jeżeli sytuacja przekroczy 
możliwości podatników to gmina dostanie na garnuszek bezrobotnych.

Skarbnik przedstawiła wniosek Cechu Rzemiosł Różnych w Dobrodzieniu w sprawie nie 
podwyższania na rok podatkowy 2012 stawek podatku od nieruchomości od powierzchni użytkowej 
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wniosek 
uzasadniony został trudną sytuacją zakładów rzemieślniczych, które  nadal borykają się z ciągle 
rosnącymi kosztami wszystkiego, drogimi kredytami, niestabilnymi podatkami.

Przewodniczący Rady poinformował, że podczas spotkania z przedsiębiorcami ustalono, że w roku 
podatkowym 2010 stawka powróci stawka podniesiona tj. w wysokości 17,93 zł + 3% inflacji. W 
roku podatkowym 2011 stawka miała być podniesiona o 3% wskaźnika inflacji i wynosić 19,01 zł, 
a wynosiła 17,60 zł.

Radny E. Grabiński  stwierdził, że cały czas się słyszy, że Dobrodzień to bogata gmina, a stawki są 
takie niskie.

Radny P. Czapla stwierdził, że gmina Ozimek uchwaliła stawkę 20,00 złotych a huta tak samo jak 
huta w Zawadzkiem nie płaci podatku.

Burmistrz poinformowała, że gmina Ozimek ma stawkę 19,00 zł, Lubliniec 18,50 zł a Jemielnica 
19,60 złotych.

Sekretarz Gminy W. Krafczyk stwierdził, że kryzys  jest w całej Unii Europejskiej nie tylko w 
Polsce. Należy zastanowić się czy chcemy korzystać ze środków z zewnątrz, bo wtenczas trzeba 
także posiadać środki w budżecie.

Na posiedzeniu komisji 2 miesiące temu burmistrz sygnalizowała w jakim stanie jest budżet gminy, 
radni nie wyrazili zgody na sprzedaż nieruchomości. Należy zastanowić się nad sytuacją, gdyż 
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jeszcze ty6lko przez 2 lata będzie można sięgnąć po środki z zewnątrz. Wszyscy chcą inwestycji 
tylko skąd brać środki.

Przewodniczący Rady poinformował, że podatek rolny wzrasta o 100% na co nie mamy wpływu.

Burmistrz wyjaśniła, że nie ustalamy stawki podatku rolnego.

Cena skupu 1kwintala żyta  wzrosła z 94 złotych na 185,45 zł.

Radny E. Grabiński stwierdził, że jest jak najbardziej za podwyżką.

Radny P. Czapla, że jeżeli jest ulga w podatku od nieruchomości to jest strata dla budżetu ale po 
pewnym czasie są wpływy.

Burmistrz wyjaśniła, że nie ma wpływu z podatku i subwencji wyrównawczej.

Radny G. Kukowka stwierdził, że trzeba liczyć się z tym, że idzie kryzys i coraz więcej osób będzie 
korzystało z opieki społecznej.

Zastępca burmistrza stwierdził, że jeżeli w tym roku nie wyrównamy stawki podatku od 
nieruchomości  to w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej.

Następnie przystąpiono do omawiania poszczególnych stawek podatku od nieruchomości :

1. od gruntów

Stawki z 
2011r.

Stawki 
max na 
2012

Wzrost 
o  3 %

Wzrost

o 4,0 %

Wzrost

o 5,0 %

a) związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i 
budynków od 1 m2 

powierzchni

0,71 0,84 0,73

1 osoba 
„za”   

0,74 0,75

1 osoba 
przeciw, 
1 osoba 
wstrzy-

mała się 
od głosu

b) pod jeziorami, zajętych 
na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 ha 
powierzchni

( zastosowano stawki 
maksymalne)

4,15 4,33 4,33 4,33 4,33

jednogłoś
nie

c) – pozostałych w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej 
działalności pożytku 
publicznego przez 

0,20 0,43 0,21 0,21 0,21
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organizacje pożytku 
publicznego od 1 m2 

powierzchni

propozycja 0,22 0,22 0,22

jednogłoś
nie

6. od budynków lub ich 
części

 mieszkalnych od 
1m2 powierzchni 
użytkowej

propozycja

0,57 0,70 0,59

0,60

0,59

0,60

0,60

0,60

jednogłoś
nie

b) związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1 m2 

powierzchni użytkowej

propozycja

17,60 21,94 18,13

19,50

18,30

19,50

18,48

19,50

19,30
10 osób 

za, 2 
osoby 

przeciw 1 
osoba 

wstrzyma
ła się 

18,50
1 osoba 

za
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c) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1 m2 

powierzchni użytkowej

(zastosowano stawki 
maksymalne)

9,82 10,24 10,24 10,24 10,24

jednogłos
nie

d) związanych z 
udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych 
świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej

(zastosowano stawki 
maksymalne)

4,27 4,45 4,45 4,45 4,45

jednogłoś
nie

e) – pozostałych w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej 
działalności pożytku 
publicznego przez 
organizacje pożytku 
publicznego od 1 m2 

powierzchni użytkowej

propozycja

3,70 7,36 3,90

4,00

3,94

4,00

3,98

4,00

12 osób 
za,

1 osoba 
wstrzy

mała się

3. od budowli od wartości 
określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2006r. Nr 121, poz. 844 – 
tekst jednolity z późn. zm)

2% 2% 2% 2% 2%

jednogłoś
nie
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Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Cholewa Bartosz, Gasch Erwin, Grabiński Edward, 
Kasprzyk Jadwiga, Korzyniewski Eugeniusz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Gaida Piotr, Kukowka 
Gabriel, Gaś Rozalia, Max Katarzyna, Karpiński Damian,

Wstrzymał się od głosu: Czapla Paweł, Miazga Tomasz.

Radny Damian Karpinski opuścił salę obrad.

Podpunkt 2.

w sprawie podatku od środków transportowych

Za propozycją podwyżki w wysokości 3% głosowało 2 radnych

Za propozycją podwyżki w wysokości 4% głosowało 10 radnych

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Czapla Paweł, Cholewa Bartosz, Gasch Erwin, 
Grabiński Edward, Kasprzyk Jadwiga, Korzyniewski Eugeniusz, Ochman-Lizurek Małgorzata, 
Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, Max Katarzyna, Miazga Tomasz

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Podpunkt 3.

w sprawie stawek opłaty od posiadania psów

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, by odstąpić od uchwalania tego podatku

Powyższą propozycję podano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.

Podpunkt 4.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek leśny 
oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o 
lasach

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Czapla Paweł, Cholewa Bartosz, Gasch Erwin, 
Grabiński Edward, Kasprzyk Jadwiga, Korzyniewski Eugeniusz, Ochman-Lizurek Małgorzata, 
Gaida Piotr, Kukowka Gabriel, Gaś Rozalia, Max Katarzyna, Miazga Tomasz

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu na 2012 rok, który stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 7.

W sprawach różnych: 

1/ Burmistrz przedstawiła informację o podatku rolnym na 2012 rok.
Poinformowała, że w komunikacie Główny Urząd Statystyczny ogłasza średnią cenę skupu żyta.
Podatek rolny jest ustalany na podstawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały  danego 
roku. Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku wynosi 74,18 zł za 1dt.
Rada  Miejska  ma  uprawnienia,  by  obniżyć  podatek  rolny,  ale  wiąże  się  to  ze  zmniejszonymi 
wpływami z podatku i poniesionymi stratami na wskutek obniżenia podatku.
Wyjaśniła, że stawki  podatku nie zostały podniesione drastycznie. 
Rolnicy także zwracali się o obniżenie podatku i obniżono go o 4,00 zł/dt

Powyższą propozycję pozytywnie zaopiniowali: Czapla Paweł, Cholewa Bartosz, Gasch Erwin, 
Grabiński Edward, Kasprzyk Jadwiga, Ochman-Lizurek Małgorzata, Gaida Piotr, Kukowka 
Gabriel, Gaś Rozalia, Max Katarzyna, Miazga Tomasz

Wstrzymał się od głosu : Korzyniewski Eugeniusz

2/ Radna J. Kasprzyk wnioskowała o wzmocnienie tablic na cmentarzu ewangelickim oraz o 
uprzątnięcie pobocza jezdni przy ul. Lublinieckiej w Dobrodzieniu na odcinku od rynku do 
skrzyżowania z ulicą Mickiewicza i Kościuszki.

3/ Radna R. Gaś wnioskowała o pozamiatanie liści na ulicy Leśnej w Dobrodzieniu.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Damian Karpinski 
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