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Rada Miejska 

w Dobrodzieniu 

Protokół 

 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą, które odbyło się w 

dniu 18 kwietnia 2012 roku. 

 

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Zapoznanie się z aktualnym stanem powierzchni pod działalność gospodarczą. 

2. Informacja dyrektora ZGKiM w sprawie urządzenia sprzątającego. 

3. Sprawa sprzedaży mieszkań w Pludrach przy ul. Leśnej 2A oraz Osiedlu Robotniczym 17, 

18, 19, 20. 

4. Wyrażenie zgody na dzierżawę oraz określenie kwoty dzierżawy na kolejny okres 3 lat 

działki nr 1762 k.m.1 o pow. 0,3178 ha położonej w Dobrodzieniu. 

5. Zaopiniowanie wniosku Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, 

Kolejka oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bzinicy Starej w sprawie użyczenia działki nr 

86 k.m. 22 obręb Bzinica Nowa. 

6. Wniosek w sprawie sprzedaży działki nr 145/1 k.m. 4 o pow. 0,2552 ha położonej w 

Pludrach. 

7. Wniosek w sprawie dzierżawy działki nr 653/123 położonej w Pietraszowie. 

8. Wniosek w sprawie dzierżawy działki nr 2956 k.m. 1 o pow. 0,2103 ha w Dobrodzieniu. 

9. Wyrażenie zgody oraz określenie kwoty dzierżawy za wynajem ogródka piwnego. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży mieszkania przy ul. Solnej 1/34 w 

Dobrodzieniu. 

11. Wyrażenie zgody na wydzielenie z ogródków działkowych przy ul. Oleskiej działki numer 

3186 o pow. 0,4216 ha na cele cmentarne oraz wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania 

Polskiemu Związkowi Działkowców za rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. 

12. Wyrażenie zgody na przekazanie gruntu Gminy Dobrodzień nr działki 402 k.m. 1 o pow. 

0,2404 ha w użytkowanie wieczyste. 

13. Wniosek w sprawie sprzedaży budynku komunalnego położonego w Pludrach przy ulicy 

Brzozowej 2. 

14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poparcia rezolucji przyjętej przez Sejmik 

Województwa Opolskiego w sprawie uczczenia pamięci bezbronnych i niewinnych ofiar 

Tragedii Górnośląskiej oraz zbrodni dokonanych na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. 

16. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

 

Pan Alfred Paprotny – inspektor w tut.urzędzie zajmujący się sprawami podatkowymi przedstawił 

informację na temat aktualnego stanu powierzchni pod działalność gospodarczą. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 2. 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu Pan Dariusz Dykta 
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przedstawił informację na temat kosztów zakupu urządzenia sprzątającego. 

 zamiatarka ciągnikowa ZM 140/160/180/200/220 przednio i tylnio zawieszana , pojemność 

kosza zbierającego 200-600 litrów, zakres roboczy 120200 cm, możliwość konfiguracji 

dodatkowych szczotek zamiatających, system zraszania i dodatkowych filtrów pyłowych – 

cena  13.000 zł netto ( 15.990 zł brutto ), 

 zamiatarka „AGATA”  ZM -2000/1600  do czyszczenia utwardzonych powierzchni, 

umożliwia usuwanie i zbieranie zanieczyszczeń, pojemność wanny zbierającej 

zanieczyszczenia 200 i 250 dm
3 

, cena  typ maszyny ZM 2000 – 13.200 zł netto ( 16.236,- zł 

brutto ), typ maszyny  ZM 1600  - 12.000 zł netto ( 14.760,- zł brutto ), 

 zamiatarka ze zbiornikiem na śmieci, pojemność kubła na śmieci  176l, 216l, 270l, 300l, 

cena 19.000 zł netto ( 23.370 zł brutto). 

 

Radny D. Karpinski stwierdził, że jest to kwota realnie do przyjęcia, wcześniej była mowa o 

kwotach wyższych. 

 

Punkt 3. 

 

Powrócono do sprawy sprzedaży mieszkań w Pludrach przy ul. Leśnej 2A oraz Osiedlu 

Robotniczym  17, 18, 19, 20. 

Na spotkaniu, które odbyło się w dniu 19 stycznia br. Pan Wieczorek, który reprezentował 

mieszkańców tych lokali zobowiązał się do przedstawienia dokumentów, na mocy których 

mieszkańcy oddawali premie oraz 13-tą pensję na budowę bloków. 

Burmistrz stwierdziła, że temat ten jest radnym znany, dokumenty te są potrzebne, by zastanowić 

się i przedyskutować temat udzielenia większej bonifikaty tym mieszkańcom, którzy otrzymali 

mieszkanie z Nasycalni i którym odtrącane były pieniądze na ten cel. 

Trzeba mieć podstawy do udzielenia większej bonifikaty, by wytłumaczyć pozostałym 

mieszkańcom dlaczego zastosowano inną bonifikatę. 

 

Pan Wieczorek poinformował, że próbował dotrzeć do dokumentów, potwierdzających potrącenia z 

pensji ale niestety dowiedział się, że dokumenty w księgowości ulegają niszczeniu po 5 latach i nic 

się już nie  zachowało. 

Jeszcze raz zaproponował w imieniu mieszkańców , by zastosować bonifikatę w wysokości 

80%,70% i 50% . 

Uważa, że przy sprzedaży mieszkania należy traktować jako mieszkania zakładowe. Jest w 

posiadaniu listy osób, którzy otrzymali przydział mieszkania z Nasycalni. 

 

Radny P. Czapla zapytał czy mogą udowodnić, że pracownikom potrącano z pensji i z tzw.13-tki? Z 

tego co zostało powiedziane wynika, że zasilany był fundusz  mieszkaniowy. 

 

Pan C. Ługowski wyjaśnił, że zawsze określano na co przeznaczane są środki, w tym były kwoty 

przeznaczane na  budownictwo mieszkaniowe, gdyż budowano bloki. 

Pracownik, który wtedy otrzymał mieszkanie i nadal tam mieszka  ma wkład -w formie 

przekazanych środków. 

 

Radny Czapla wyjaśnił, że takie same zasady były w POM-ie, ale to nie były środki pracownicze. 

 

Pan Ługowski zaproponował, by zastosować zniżkę w wysokości 1% za każdy rok zamieszkania. 

 

Burmistrz wyjaśniła, że jeżeli chcemy zastosować większą bonifikatę to musi być to czymś 

udokumentowane. Nie można stosować innej bonifikaty niż określa uchwala chyba , że są jakieś 
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podstawy. 

Radny Karpinski zapytał czy istnieje możliwość rezygnacji z kaucji. 

 

Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że można się zrzec przed wykupem ale jak można się zrzec skoro nie 

wykupuje się mieszkania. 

 

Pani R. Szolc pracownik ZGKiM wyjaśniła, że najpierw trzeba udowodnić, że kaucja się należy 

 

Przedstawiciel mieszkańców stwierdził, że jak będą wysokie koszty sprzedaży mieszkań to nie ma 

szans, że mieszkańcy je wykupią. Niektórzy mieszkają już w tych blokach 23 lata. Ludzie przyszli z 

daleka do Pluder, bo były wolne mieszkania. Było wybudowanych 60 mieszkań na 60-lecie, ludzie 

się cieszyli. Uważa, że przekazanie mieszkań gminie było bezprawne. Stwierdził, że sprzedaż 

mieszkań przy 20% wartości mieszkania jest realne. 

 

Burmistrz przypomniała, że są mieszkania komunalne tak jak w Dobrodzieniu. 

Stwierdziła, że skoro mieszkania mają być traktowane jako mieszkania zakładowe  to może 

poczekać na zmianę ustawy z której będzie wynikać , że należy te mieszkania traktować jako 

zakładowe. 

Stwierdziła, że trzeba mieć świadomość, że ktoś nas z tego rozliczy i że nikt nie został 

skrzywdzony. 

 

Radna I. Miosga stwierdziła, że jak słyszy, że mieszkania te były przekazane nieprawnie na 

własność gminy to ją to boli, gdyż w tym czasie była w gminie skarbnikiem i dyrektor osobiście 

przychodził w tej sprawie i prosił o potwierdzenie. Jako gmina nie chcieliśmy  ale musieliśmy je 

przejąć. 

 

Zastępca Burmistrz stwierdził, że dobrze by było, by sejm uregulował te sprawy i z ustawy 

wynikało kto jest uprawniony do zakupu mieszkania zakładowego. 

 

Radny G. Kukowka stwierdził, że powinno się jednakowo traktować mieszkańców i stosować takie 

same bonifikaty przy sprzedaży. 

 

Stanowisko Komisji: Komisja stoi na stanowisku, by sprzedaż lokali mieszkalnych odbywała się  

zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej  to znaczy przy zastosowaniu 30 % bonifikaty 

przy wykupie mieszkania, 50 % bonifikaty jeżeli wykupią wszyscy w bloku. Chyba, że wejdzie w 

życie nowelizacja ustawy z której będzie wynikało, że mieszkania te będą traktowane jako 

mieszkania zakładowe. 

 

Powyższe stanowisko Komisja przyjęła jednogłośnie. 

 

Punkt 4. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę na kolejny okres 

3 lat działki nr 1762 k.m.1 o powierzchni 0,3178 ha położonej w miejscowości Dobrodzień oraz 

określenia kwoty dzierżawy zaproponowała wysokość czynszu dzierżawnego w kwocie 160,00 

złotych rocznie. 

 

Punkt 5. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica 
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Nowa, Bąki, Kolejka oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bzinicy Starej w sprawie użyczenia 

działki nr 86 k.m. 22 obręb Bzinica Stara o powierzchni 0,7660 ha stanowiącej własność gminy 

Dobrodzień zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie. 

 

Punkt 6. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie możliwości zakupu działki nr 145/1  k.m.4 

obręb Pludry o powierzchni 0,2552 ha stanowiącej własność gminy Dobrodzień zaproponowała, by 

do czasu uregulowania sprawy dojazdu wniosek zaopiniować negatywnie. 

 

Punkt 7. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie dzierżawy działki nr 653/123 o powierzchni 

0,3590 ha położonej w Pietraszowie stanowiącej własność gminy Dobrodzień zaproponowała, by 

wniosek zaopiniować pozytywnie. Dzierżawa winna nastąpić w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

Punkt 8. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie dzierżawy działki nr 2956 k.m. 1 obręb 

Dobrodzień o powierzchni 0,2103 ha  położonej w Dobrodzieniu zaproponowała, by wniosek 

zaopiniować pozytywnie. Dzierżawa winna nastąpić w drodze przetargu nieograniczonego. 

Punkt 9. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia kwoty 

dzierżawy za wynajem ogródka piwnego w Dobrodzieniu zaproponowała, by wniosek zaopiniować 

pozytywnie. Zaproponowała także kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości 208,00 złotych netto 

+ podatek VAT. ( 500,00zł x5 miesięcy : 12 miesięcy = 208,00 zł. ) 

Dzierżawa  dotyczy okresu od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku. 

 

Punkt 10. 

 

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Dobrodzieniu przy ul. Solnej. 

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Karpinski 

Damian, Kasprzyk Jadwiga, Kukowka Gabriel, Miosga Irena, Ochman -Lizurek Małgorzata 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 11. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wydzielenia z ogródków działkowych przy 

ulicy Oleskiej działki nr 3186 o powierzchni 0,4216 ha na cele cmentarne oraz wyrażenie zgody na 

wypłatę odszkodowania Polskiemu Związkowi Działkowców za rozwiązanie umowy użytkowania 

wieczystego zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie. 

Jednocześnie zaproponowała, by negocjować kwotę odszkodowania, która wynosi 4.797,00 

złotych. 

 

Punkt 12. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie działki 
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gruntowej Gminy Dobrodzień nr 402 k.m 1 o powierzchni 0,2404 ha położonej w Dobrodzieniu 

przy ul. Wojska Polskiego w użytkowanie wieczyste zaproponowała, by wniosek zaopiniować 

pozytywnie. 

 

Punkt 13. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży budynku komunalnego położonego w 

Pludrach  przy ul. Brzozowej 2 zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie. 

Jednocześnie zwróciła uwagę, by dokonać podziału działki  nr 680/43 i wydzieloną część działki 

niezabudowanej przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

Następnie Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży części działki nr 680/43 

obręb Pludry, stanowiącej własność gminy Dobrodzień zaproponowała, by wniosek zaopiniować 

pozytywnie. 

Jednocześnie zwróciła uwagę, by dokonać podziału działki nr 680/43 i wydzieloną część działki 

przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

Punkt 14. 

 

Skarbnik Gminy Aniela Kniejska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

Dobrodzień za 2011 rok, które stanowi załącznik do protokołu. 

Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione sprawozdanie. 

 

Punkt 15. 

 

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie poparcia rezolucji przyjętej przez Sejmik Województwa 

Opolskiego w sprawie uczczenia pamięci bezbronnych i niewinnych ofiar Tragedii Górnośląskiej 

oraz ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz ofiar zbrodni dokonanych  na obywatelach Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gaida Piotr, Karpinski 

Damian, Kasprzyk Jadwiga, Kukowka Gabriel, Miosga Irena, Ochman -Lizurek Małgorzata 

 

Wstrzymał się od głosu : Gabriel Kukowka 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 16. 

 

W sprawach różnych: 

 

Podpunkt 1. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Dobrodzieniu w sprawie użyczenia części działki nr 3118 k.m.1 obręb Dobrodzień stanowiącej 

własność Gminy Dobrodzień zaproponowała, by działkę po podziale przekazać w trwały zarząd 

Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu. 

 

Podpunkt 2. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Pani Hildegardy Bratkowskiej w sprawie wykupu lokalu 
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mieszkalnego położonego w Dobrodzieniu  przy Placu Wolności 23/1 zaproponowała, by wniosek 

zaopiniować negatywnie. 

 

Podpunkt 3. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Państwa Ewy i Stanisława Cisińskich w sprawie wykupu 

lokalu mieszkalnego położonego w Dobrodzieniu  przy ul. Solnej 1/6 zaproponowała, by wniosek 

zaopiniować pozytywnie. 

 

Podpunkt 4. 

 

Komisja  po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wykupu działki nr 1012 k.m.1 obręb 

Dobrodzień, która stanowi własność Gminy Dobrodzień zaproponowała, by wniosek zaopiniować 

pozytywnie. Sprzedaż działki winna nastąpić w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

Podpunkt 5. 

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży części działki nr 680/43 obręb Pludry, 

stanowiącej własność gminy Dobrodzień zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie. 

Jednocześnie zwróciła uwagę, by dokonać podziału działki nr 680/43 i wydzieloną część działki 

przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji 

Paweł Czapla 


