
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 13 września 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. Sprawozdanie roczne z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 
okres od 1.07.2011r do 30.06.2012r.

4. Ochrona  środowiska  -  zadania  gminy  oraz  wizytacja  byłego  składowiska  odpadów 
komunalnych oraz oczyszczalni ścieków.

          
5. Wizytacja jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bzinicy Starej.

6. Sprawy różne.

Z uwagi  na nieobecność 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  zasobu 
komunalnego celem zaopiniowania przez komisję:

1/  SKROBISZ Angelika – 5 osób,  zam. Pludry,  Osiedle Robotnicze  2/8 – zmiana na lokal  o 
lepszym stanie technicznym -  NEGATYWNIE

2/ BEDNAREK  Piotr – 1 osoba,zam. Bzinica Stara, ul.Główna 30/2 – pozyskanie samodzielnego 
lokalu  - POZYTYWNIE na lokal socjalny.

3/ MUDRY Andrzej – 1 osoba, bez meldunku i tytułu do lokalu – Uzupełnić wniosek

4/  MIKA Adam i Irena – 4 osoby, zam.Pludry, Osiedle Robotnicze 19/1 , zamiana na mniejsze – 
POZYTYWNIE na lokal socjalny

5/ CZYŻ  Barbara – 1 osoba, zam. Pludry,  Osiedle Robotnicze 19/14, zamiana na mniejsze ale o 
tym samym standardzie, lokalizacja w Dobrodzieniu – POZYTYWNIE na listę zamian

6/ PEŁKA  Anna – 1 osoba, zam. Rzędowice, ul. Dobrodzieńska 1 , zamiana na lokal mieszkalny w 
Dobrodzieniu z uwagi na pracę w systemie zmianowym- POZYTYWNIE na listę zamian

7/ CIERPIOŁ Leon – 1 osoba, zam. Zwóz, ul. Stawowa 2 – Uzupełnić wniosek



8/ SZCZUREK  Mariola – osób, zam.Myślina, ul. Przejazdowa 16 – Uzupełnić wniosek
Punkt 2.

Pani Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych:

1/ Pludry, ul.Brzozowa 2 – lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i p/pokoju. Łączna 
powierzchnia użytkowa 80,46m2  - REZERWA LOKALOWA do dyspozycji Burmistrza wg potrzeb

2/ Dobrodzień, ul. Oleska 1a/27 – powierzchnia użytkowa  28,72m2 , lokal posiada centralne 
ogrzewanie

Propozycje zasiedleń:
1. Wojcik Sonia  - 1 osoba
2. Szyszka Barbara  - 1 osoba

3/ Dobrodzień, Plac Wolności 23/2 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, p/pokój. Lokal posiada centralne 
ogrzewanie

Propozycja zasiedlenia:
1. Czyż Barbara – 1 osoba , zwolni 4 pokoje w Pludrach

4/ Ligota Dobrodzieńska ul. Wojska Polskiego 70, lokale socjalne, kuchnia, łazienka, p/pokój do 
wspólnego użytkowania, centralne ogrzewanie

         - lokal nr 3  o powierzchni 18,16m2  - 2 pomieszczenia  oraz lokal nr 4 o powierzchni 
           13,65m2   – 1 pomieszczenie :łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń  31,81m2 
           propozycja zasiedlenia Poloczek Barbara – 3 osoby ( eksmisja )

− lokal nr 1 o powierzchni 25,55m2 – 2 pomieszczenia : propozycja zasiedlenia Mika Adam i 
Irena  4 osoby

5/ Ligota Dobrodzieńska, ul. Wojska Polskiego 70/4 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka,p/pokój o łącznej 
powierzchni 58,64m2  - REZERWA LOKALOWA do dyspozycji Burmistrza wg potrzeb

6/ Dobrodzień, ul. Lubliniecka 17 – 2 pokoje, kuchnia, p/pokój,korytarz, pomieszczenie kotłowni 
etażowe co, powierzchnia użytkowa 68,24m2 

Propozycja zasiedlenia :
1. Kondziela Małgorzata  - 3 osoby

Ponadto Pani Krystyna Nowak, że w remoncie znajdują się:
− Dobrodzień,Plac Wolności 20 ( budynek frontowy od strony Rynku ).
− Dobrodzień, Ks. Gładysza 11 ( parter)

Poinformowała także, że u Komornika znajduje się sprawa P. Mirek z Turzy z ul. Kolejowej.
Zasygnalizowała sprawę Pana  Aleksandra Moroń – ewentualny przydział lokalu w Dobrodzieniu 
przy ul. Szemrowickiej 1/13

Burmistrz wyjaśniła, że Pan Moroń obecnie lokal ten nie nadaje się do zamieszkania. Pan Moroń 
przebywał w Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej z którego sam zrezygnował.
Pani Krystyna Nowak poinformowała także o :



− aktualizacji listy oczekujących,
− rezygnacjach z przydziału lokalu mieszkalnego,
− zabezpieczeniu lokali  socjalnych na cele  eksmisji  dla  2  rodzin,  dla  Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu celem wykonania eksmisji, (lokal mieszkalny 
Dobrodzień,  ul.Szemrowicka 1/9 z chwilą zwolnienia przez rodzinę Pani Poloczek Barbary 
zabezpieczyć na cele eksmisji dla rodziny Pani  Szafczyk Emilia -6 osób z Dobrodzienia, 
ul.Solna 1/1 ).

Punkt 3.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu zgodnie z  § 3 ust.4 
Regulaminu  Organizacyjnego  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej   przekazał 
informację o sprawozdaniu rocznym z działalności zakładu za okres od 1 lipca 2011 roku do 30 
czerwca 2012 roku.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.

Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Dobrodzieniu  przedstawił 
informację  na temat  rekultywacji  składowiska odpadów innych niż  niebezpieczne  i  obojętne w 
Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na 
terenie Gminy Dobrodzień 

W  związku  z  zamknięciem  i  rekultywacją  składowiska  odpadów  w  Błachowie  wykonano 
następujące prace: 

− roboty  ziemne,  związane  z  ukształtowaniem  wierzchowiny  składowiska  oraz 
ukształtowaniem skarpy wschodniej,

− roboty ziemne związane z wykonaniem okrywy  rekultywacyjnej,
− rekultywacją biologiczną.

W fazie  wykonywania  robót  związanych z ukształtowaniem wierzchowiny i  skarp składowiska 
zainstalowane zostały 3 piezometry obserwacyjne w celu monitorowania wód podziemnych.
Wykonano także instalację do odgazowania składowiska.

W związku z niesprzyjającą pogodą komisja odstąpiła od wizytacji byłego składowiska odpadów 
komunalnych oraz oczyszczalni ścieków.

W sprawach różnych zgłoszono interpelacje w zakresie:
− Radny B. Cholewa - wycięcia i nadlania asfaltu przy ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu przy 

wejściu do sklepu „ Rolnik”,
−  położenia  chodnika ze stabilizacją zejścia do parku miejskiego oraz ustawienia 3 słupków 

pomiędzy nową przychodnią lekarską przy ul. Parkowej w Dobrodzieniu a mostkiem,
− wyrwy w drodze przy ul. Piastowskiej 67 – radny zgłosił sprawę do ZDW jednak bez reakcji 

z ich strony,
− Radny E. Korzyniewski - odnowienia ogrodzenia przez Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w  Dobrodzieniu.  Radny  zapytał  także,  czy  poczyniono  jakieś  starania  w  sprawie  akcji 
„ Azbest”.

Burmistrz  poinformowała,  że  w  związku  z  możliwością  pozyskania  przez  gminę  środków  z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na finansowanie 
demontażu,  zbierania  unieszkodliwiania  lub  zabezpieczenia  odpadów  zawierających  azbest 
mieszkańcy mieli możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie tych zadań.



Zastępca  Burmistrza  poinformował  o  przebudowywanej  drodze  wojewódzkiej  nr  901  w 
miejscowości Dobrodzień  przy ul. Oleskiej oraz o związanym z tym objazdem.

Punkt 5.

Komisja dokonała wizytacji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bzinicy Starej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bzinicy Starej  ma do dyspozycji  2 pomieszczenia,  w jednym stoi 
samochód  strażacki,  drugie  pomieszczenie  wykorzystane  jest  jako  świetlica.  Pomieszczenia 
ogrzewane są grzejnikami olejowymi.

Podczas wizytacji strażacy zgłosili potrzebę zakupu drabiny strażackiej nasadkowej typu „Makros” 
( obecna jest zużyta, w razie użycia grozi połamaniem szczebli i okaleczeniem ), po 5 szt. węży 
strażackich typu W 75 i W 52 ( obecne są podziurawione).

Komisja także w tym dniu odwiedziła Ochotniczą Straż Pożarną w Dobrodzieniu, gdzie strażacy 
zaprezentowali nowo zakupiony samochód pożarniczy, z którego są bardzo zadowoleni.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Jadwiga Kasprzyk


