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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, która 

odbyła się w dniu 28 maja 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. Podsumowanie akcji  „Zima 2011-2012”. 

4. Sprawy różne: 

            - pismo ZGKiM w Dobrodzieniu w sprawie korekty kwoty za ścieki kanalizacyjne. 

5. Wizytacja jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach. 

 

Z uwagi na stan zdrowia Przewodniczącego Komisji Pana Norberta Potyki posiedzenie Komisji 

prowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Jadwiga Kasprzyk. 

 

Punkt 1. 

 

Inspektor Krystyna Nowak przedstawiła nowe wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasoby 

komunalnego celem zaopiniowania przez komisję: 

 

1. CIURA  Piotr – 2 osoby, zam. Pietraszów, ul. Koszwicka 2   NEGATYWNIE 

 

2. DYKTA  Józef  zam. w Bzinicy Starej, ul. Głowna 29   - UMORZYĆ POSTĘPOWANIE z 

uwagi na nieuzupełnienie wniosku w terminie. 

 

3. RYNDAŁA  Antoni – 1 osoba,   NEGATYWNIE 

 

4. PIERON  Mieczysław – 1 osoba, spełnia warunki na lokal socjalny    POZYTYWNIE 

 

5. PĘCEK  Bożena – 2 osoby, zam. Dobrodzień, ul. Lubliniecka 59  NEGATYWNIE 

 

6. KOWALIK  Danuta – 4 osoby, zam,. Dobrodzień, ul. Piastowska 70a  NEGATYWNIE 

 

7. DUDA  Katarzyna – 3 osoby dot. zamiany na większy lokal   NEGATYWNIE 

 

Pani K. Nowak poinformowała, że wpłynęło pismo Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sprawie zabezpieczenia lokalu socjalnego dla sześcioosobowej 

rodziny celem eksmisji. 

Poinformowała również, że zostaną przeprowadzone rozmowy z najemcami, którzy nie płacą za 

czynsz a zajmują lokale celem dokonania dobrowolnej zamiany. Wtedy dokona się zamiany bez 

przedstawiania na komisji . 

 

Pani Nowak poinformowała również, o rezygnacji  z przydzielonego lokalu przez Panią Krystynę 



                                                                                                                                                           2 

Maliniak oraz o podtrzymaniu propozycji przydziału ( jako druga propozycja po P. Maliniak 

Krystynie )  decyzji podjętej na posiedzeniu komisji w dniu 27 marca 2012r. w sprawie przydziału 

lokalu dla Pani Agaty Mosz,w ramach zamiany, tj lokal : Pludry Os. Robotnicze 20/5 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zmiany najemcy po śmierci matki Pani 

Bogumiły Witych na rzecz Pani Agaty Dzikowicz. Dotyczy lokalu położonego w Dobrodzieniu 

przy ul. Oleskiej 18/2. 

 

Punkt 2. 

 

Pani Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych: 

 

1/  PLUDRY, ul. Brzozowa 2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki. Ogólna 

powierzchnia 80,46 m
2
. Lokal wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie 

piecowe ( etażowe centralne ogrzewanie). 

 

Propozycje zasiedleń: 

 

1. Kovalsky J-Vitalina  - 5 osób - w ramach zamiany 

2. Kondziela Małgorzata  - 3 osoby - w ramach zamiany 

3. Toman Barbara – 4 osoby - docelowy 

 

2/ DOBRODZIEŃ, ul. Szemrowicka 1/2   - REZERWA LOKALOWA  ( socjalny ) 

 

3/ LIGOTA  DOBRODZIEŃSKA , ul. Wojska Polskiego 70 

Rozważyć zasiedlenie po dokonanych  rozmowach z rodzinami jednoosobowymi, które nie płacą 

czynszu a zamieszkują na dużych powierzchniach. Przydziały tych lokali wg potrzeb i ustaleń 

podejmie Burmistrz bez konieczności dodatkowego opiniowania przez Komisję. 

 

4/ LOKALE NIEZASIEDLONE I W REMONCIE : 

 

 Dobrodzień, ul. Lubliniecka  17 

 Dobrodzień, Plac Wolności 20 

 Dobrodzień, Ks. Gładysza 11 

 

Punkt 3. 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jan Zajączkowski przedstawił 

informację na temat podsumowania akcji Zima 2011/2012. 

Akcję rozpoczął zebraniem chętnych do odśnieżania, opracowaniem harmonogramu oraz podziału 

na poszczególne rejony. Umowy na odśnieżanie podpisane zostały w dniach 2 - 4 listopada 2011 

roku. 

Utrzymanie dróg w okresie zimy 2011/2012 kosztowało 83.918,21 złotych ( z tego w 2011 roku 

wydatkowano kwotę 30.368,33 zł.) w tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

11.868,38 złotych  plus 28.987,39 złotych za kruszywo i pojemniki. 

 

Punkt 4. 

 

W sprawach różnych: 
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1/ Rozpatrzono pismo Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, który w 

związku z wnioskiem radnych dotyczącym korekty kwoty za ścieki kanalizacyjne o wielkość 

ścieków wypompowanych z szamba i wywożonych przez Zakład , poinformował, że widzi 

możliwość wprowadzenia drugiej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych w wysokości 

24,77 zł netto dla gospodarstw domowych i zakładów przyłączonych do sieci kanalizacji 

ogólnospławnej. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy stawką podstawową 28,86 zł netto, a taryfą na 

ścieki zatwierdzoną w wysokości 4,09 zł. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną propozycję przez ZGKiM. 

 

2/ Sekretarz Waldemar Krafczyk poinformował, że w związku z nowym Kodeksem Wyborczym, 

który obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011r. oraz art. 13 ust. 1 ww ustawy, rady gminy zobowiązane 

są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w terminie 15 

miesięcy od dnia wejścia w życie ww ustawy. Przy ustalaniu podziału gminy, rady powinny 

uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 31 marca 2012r. W 

naszej gminie liczba mieszkańców na ten dzień wynosi 9.958 mieszkańców. Nowy kodeks 

wyborczy nie przewiduje okręgów dwumandatowych, dlatego w gminie Dobrodzień musi być 

podjęta nowa uchwała zmieniająca dotychczasowa liczbę okręgów wyborczych Liczba okręgów 

wyborczych musi być równa liczbie radnych w danej gminie. Dla naszej gminy liczba radnych 

wynosi 15, ponieważ mamy 9.958 mieszkańców. Wynika to z zapisu  ustawy o samorządzie 

gminnym, gdzie jest zapisane, że w gminach do 20.000 mieszkańców może być wybieranych 15 

radnych. Obecnie mamy 13 okręgów, z tego dwa są dwumandatowe, które muszą być 

przekształcone  w okręgi jednomandatowe. Obecnie mamy dwa okręgi dwumandatowe pierwszy tj. 

Sołectwa Myślina-Turza (obecnie Myślina) oraz Makowczyce, a drugi Sołectwa Pludry i 

Pietraszów. Liczba okręgów wyborczych uzależniona jest od liczby radnych wybieranych w danej 

gminie. Zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego będziemy uwzględniać liczbę 

mieszkańców na dzień 31 marca 2012r. Przed podjęciem przez rady gmin uchwały dotyczącej 

podziału okręgów wyborczych, wszelkie zmiany muszą być pozytywnie zaopiniowane przez 

Krajowe Biuro Wyborcze w Opolu.  

 

Następnie przedstawił (pokaz multimedialny) i omówił obecny stan i wersję po konsultacjach w 

KBW w Opolu podziału gminy Dobrodzień na okręgi i obwody głosowania wraz z granicami i 

siedzibami obwodowych komisji wyborczych. 

 

Sekretarz dodał, że po konsultacjach z dyrektorem Krajowego Biura Wyborczego w Opolu został 

opracowany i zaakceptowany podział gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze wraz z ich granicami, 

oraz ustalono nowe stałe obwody głosowania, ich numery granice oraz siedziby obwodowych 

komisji wyborczych. 

Podczas podziału gminy na okręgi wyborcze musiały być uwzględnione warunki ustalone w 

kodeksie wyborczym. Jednym Z podstawowych warunków było określenie jednolitej normy 

przedstawiciela gminy obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy tj. 9.958 przez 

liczbę radnych wybieranych do danej rady tj. 15, która wynosi 663,86 mieszkańców.  Następnie 

liczbę 663,86 x 0,5 jednolitej normy przedstawiciela gminy = 331,93 mieszkańców (min. liczba w 

celu utworzenia okręgu). Natomiast 663,86 x 1,499 jednolitej normy przedstawiciela gminy = 

995,14 mieszkańców (max. liczba w celu utworzenia okręgu). 

W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. 

Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej 

okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy 

przedstawicielstwa. Nadmienił, że procedura przeprowadzenia podziału gminy na okręgi wyborcze 

nie wymaga konsultacji z mieszkańcami, jednak zorganizowano spotkania z mieszkańcami na 
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których przedstawiono proponowane zmiany. 

 

Sekretarz poinformował także, że Krajowe Biuro Wyborcze zaleciło utworzenie kolejnego 7 

obwodu głosowania z uwagi na dużą liczbę wyborców w obwodzie nr 2. Siedzibą dodatkowego 

obwodu głosowania będzie Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu  i lokal ten będzie 

dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie podziału Gminy 

Dobrodzień na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 

okręgu. 

 

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:Cholewa Bartosz, Czapla Paweł, Gasch Erwin, Grabiński 

Edward, Kasprzyk Jadwiga, Korzyniewski Eugeniusz, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek 

Małgorzata, Potyka Norbert. 

 

3/ Zastępca Burmistrza powrócił do sprawy różnic, jakie wystąpiły przy ustaleniu granic sołectwa 

Rzędowice i Kocury. W uchwale przyjęto dane pochodzące z ośrodka ewidencji gruntów i 

budynków. 

 

Punkt 5. 

 

Komisja dokonała wizytacji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach. 

 

1/ Strażacy zgłosili : 

-  konieczność odnowienia fasady zewnętrznej budynku z powodu odpadającego tynku, 

 

-  potrzebę  położenia kostki na placu przy bramie wjazdowej do garażu OSP. Plac ten jest już 

solidnie utwardzony przez strażaków, 

 

- konieczność wymiany pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, gdzie składowany jest 

opał dla przedszkola  i OSP – dach ten w czasie opadów atmosferycznych przecieka, opał jest 

zalewany. 

 

Komisja została zaproszona do zwiedzania przedszkola, które znajduje się w tym samym budynku i 

oprowadzona po wszystkich pomieszczeniach  przez Dyrektor B. Gaś – w tym dniu przedszkolaki 

świętowały „ Dzień Matki”. 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

Jadwiga Kasprzyk 

 

 


