
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej 
( przemysł,handel,usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, 
Współpracy z Zagranicą, które odbyło się w dniu 6 września 2012 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

 Porządek posiedzenia:

1.  Określenie  warunków  sprzedaży mieszkań  w  Pludrach  przy  ulicy  Leśnej  2  A oraz  Osiedlu 
Robotniczym 17,18,19,20.

2. Wyrażenie zgody na dzierżawę działki 585 o pow. 0,4006 ha  k.m. 1 obręb Dobrodzień w drodze 
przetargu nieograniczonego. 

3. Wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 170/14 k.m. 6 o pow. 0,3250 ha w Bzinicy Nowej. 

4.  Wyrażenie zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 
214/21 o pow. 0,0229 ha k.m. 7, obręb Bzinica Nowa .

5.  Wyrażenie zgody na sprzedaż działek nr 6 o pow. 0,8673 ha  i nr 7 o pow. 0,8362 ha,   k.m. 1,  
obręb Dobrodzień.

6.  Wyrażenie zgody na dzierżawę na kolejny trzy letni okres działki nr 952 o pow. 1,1690 ha k.m 1, 
obręb Dobrodzień.

7.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  nieodpłatnego  nabycia 
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Opolu.

8.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze 
bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobrodzieniu przy ul. Opolskiej 
na rzecz Parafii  Rzymsko-Katolickiej  św.  Marii  Magdaleny w Dobrodzieniu  z  udzieleniem 
bonifikaty od ustalonej ceny.

9.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu przez działki, 
których właścicielem jest Gmina Dobrodzień.

10. Sprawy różne. 
 
 Punkt 1.

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że wpłynęły 2 wnioski Pana Cezarego Ługowskiego i Pana 
Edwina Suchory zamieszkałych  w Pludrach przy ul.  Leśnej  2a w sprawie chęci  wykupu lokalu 
mieszkalnego.

Pan  Gabor  przypomniał  stanowisko  Komisji,  która  odbyła  się  w  dniu  18  kwietnia  2012  roku. 
Komisja stoi na stanowisku, by sprzedaż lokali mieszkalnych odbywała się zgodnie z obowiązującą 
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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.

Burmistrz ponownie stwierdziła, że nie można dzielić mieszkańców, na dzień dzisiejszy obowiązują 
przepisy o mieszkaniach komunalnych.
Do  urzędu  wpłynęły  2  wnioski  w  sprawie  wykupu  lokalu  mieszkalnego  na  obowiązujących 
zasadach.

Pan C. Ługowski  wyjaśnił, że znane są mu zasady sprzedaży mieszkań .
Następnie przedstawił treść artykułu z Gazety Wyborczej z dnia 11 lipca w sprawie stosowania 
bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w skali kraju.
Stwierdził, że dobrze by było gdyby komisja wzięła pod uwagę okres zamieszkania, eksploatację 
mieszkania.
Uważa, że ludzie są zainteresowani wykupem, ale by warunki były łagodniejsze. Bonifikata 30% 
przy wykupie mieszkania i  50% w przypadku gdy wykupią wszyscy w bloku jest  utopią,  gdyż 
wiadomo, że nie wszyscy wykupią mieszkanie.

Burmistrz  wyjaśniła,  że  mieszkania  były  sprzedawane  na  podstawie  obowiązującej  uchwały 
lokatorom, którzy zamieszkują lokale mieszkalne od dłuższego czasu.  Burmistrz stwierdziła,  że 
trzeba  mieszkańców  traktować  jednakowo.  Po  wielu  dyskusjach  postanowiono  stosować 
obowiązującą uchwałę.

Radny P. Czapla stwierdził, że w przedstawionym artykule o stosowaniu bonifikat ceny mieszkań są 
o wiele wyższe niż u nas. Są to miasta dużo większe.

Pan C. Ługowski zwrócił się z zapytaniem jak przedstawia się spłata.

Zastępca  Burmistrza  wyjaśnił,  że  do  tej  pory  nie  stosowano  sprzedaży  ratalnej  ale  można 
zastosować tak jak ma to miejsce przy sprzedaży gruntów.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskami Pana  Cezarego Ługowskiego i Pana Edwina Suchory w 
sprawie wykupu lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Pludry, ul. Leśna 2a.
zaproponowała, by wystąpić do przedstawiciela mieszkańców Pana Zygfryda  Wieczorka z 
informacją, że do tut. Urzędu wpłynęły dwa wnioski w sprawie chęci wykupu lokali mieszkalnych 
na zasadach obecnie obowiązujących w Gminie Dobrodzień. 
Po otrzymaniu odpowiedzi należy zwołać posiedzenie Komisji celem zajęcia stanowiska. 

Punkt 2.

Komisja  po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu nr 585 o 
powierzchni 0,4006 ha stanowiącego własność Gminy Dobrodzień zaproponowała, by działkę rolną 
przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Cena wywoławcza do przetargu 
zgodnie z operatem szacunkowym.

Punkt 3.

Zastępca Burmistrza poinformował, że wpłynęło pismo Pani Małgorzaty Morawiec zamieszkałej w 
Celinach w sprawie nabycia działki nr 170/4 położonej w Bzinicy Nowej, której jest 
użytkownikiem od 2003 roku. Natomiast matka i dziadek byli użytkownikami tej działki od zawsze.
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Działka ta jest centralnie umieszczona w środku pól Pani Morawiec, nie posiada żadnego dojazdu z 
drogi publicznej jedyny dojazd jest przez posesję Pani Morawiec.

Punkt 4.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w  prawo  własności  działki  nr  214/21  o  powierzchni  0,0229  położonej  w  Bzinicy  Nowej 
zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

Punkt 5.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie zakupu działek rolnych nr 6 o powierzchni 
0,8673 ha  i nr 7 o powierzchni 0,8362 zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.
Sprzedaż działek winna nastąpić w drodze przetargu  nieograniczonego.

Punkt 6.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wydzierżawienia działki nr 952 o powierzchni 
1,1690  ha  położonej  w Dobrodzieniu  zaproponowała,  by  działkę  przeznaczyć  do  sprzedaży w 
drodze przetargu nieograniczonego.

Punkt 7.

Przewodniczący Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  woli  nieodpłatnego 
nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Opolu

Wyraża się wolę nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Dobrodzień od Agencji Nieruchomości 
Rolnych Oddział w Opolu nieruchomości położonej w miejscowości Bzinica Nowa, oznaczonej 
numerem 393/50 karta mapy 6 położonej w obrębie Bzinica Nowa, zajętej pod drogę – ulicę 
Spółdzielczą.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:Czapla  Paweł,Cholewa  Bartosz,  Gaida  Piotr,  Gasch 
Erwin, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Kukowka Gabriel, Miosga Irena, Ochman-Lizurek 
Małgorzata

Punkt 8.

Przewodniczący Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 
drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  niezabudowanej  położonej  w  Dobrodzieniu  przy  ul. 
Opolskiej  na  rzecz  Parafii  Rzymsko-Katolickiej  św.  Marii  Magdaleny  w  Dobrodzieniu  z 
udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii św. 
Marii Magdaleny w Dobrodzieniu  działki niezabudowanej położonej w Dobrodzieniu przy ulicy 
Opolskiej  oznaczonej  numerem  2295  o  powierzchni  415  m²,  Kw  OP1L/00044443/9,  z 
przeznaczeniem na cele działalności charytatywno opiekuńczej.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

                                                                                                                                                             3



Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:Czapla  Paweł,Cholewa  Bartosz,  Gaida  Piotr,  Gasch 
Erwin, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Kukowka Gabriel, Miosga Irena, Ochman-Lizurek 
Małgorzata

Punkt 9.

Państwo Józef i Lidia Dyllong zam. w Dobrodzieniu po rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy w 
Oleśnie oraz Sąd Okręgowy w Opolu sprawy dotyczącej własności działki nr 2657 i 2658 na rzecz 
Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu jako właściciela nieruchomości ponownie zwrócili się z 
prośbą o ustanowienie w drodze aktu notarialnego służebności przechodu i przejazdu przez działki 
numer 2657 i 2658 na rzecz działki numer 2659 należących do Ww.

Przewodniczący Rady zapytał jaka jest szerokość drogi, której właścicielem jest gmina.

Obecna na posiedzeniu p. Dyllong wyjaśniła, że chodzi tylko i wyłącznie o prawo przejazdu na 
działce gminnej o szerokości 3m.

Pan E. Mielczarek stwierdził, że urząd nigdy nie był w posiadaniu tych działek o numerze 2657 i 
2658, gdyż znajdują się one w Jego posiadaniu od 1971 roku na co posiada akt notarialny.
Uważa, że Pani Dyllong nie jest stroną w sprawie, nie graniczy z tą działką.
Poinformował, że Sąd wydał I wyrok niekorzystny, który jest w kasacji. Stwierdził, że matactwo 
prowadzi Pan Witek  i dwie panie z urzędu, a gehennę stworzyli mu sąsiedzi.

Pani Dyllong zapytała, że skoro Pan Mielczarek posiada akt notarialny to dlaczego przegrał sprawę 
w Sądzie Rejonowym w Oleśnie i Sądzie Okręgowym w Opolu. Teraz Pan Mielczarek chce przejąć 
działki przez zasiedzenie nie  płacąc podatku.
Uważa, że jest to ewidentna złośliwość Pana Mielczarka, gdyż Oni chcą tylko przejeżdżać przez tę 
działkę a jest to działka gminy.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że wniosek został złożony przez Państwa  Dyllong, a w związku z 
tym są Oni stroną w sprawie.
Sprawa  dotycząca  wydania  gruntu  toczyła  się  przed  Sądem  Rejonowym  w  Oleśnie  i  Sądem 
Okręgowym  w  Opolu,  gdzie  zakończyła  się  negatywnie  dla  Pana  Mielczarka.  Akt  notarialny 
posiadany  przez  Pana  Mielczarka nie  dotyczy  tej  działki.  Zostało  wysłane  zawiadomienie  do 
komornika, gdyż Pan Mielczarek nie chce wydać działki gminie.

Pani Dyllong poinformowała, że w sądzie jest sprawa o zasiedzenie.

Zastępca Burmistrza poinformował, że podczas rozprawy padł zarzut sfałszowania wpisu do księgi 
wieczystej.  Podczas  rozprawy sprawdzono  księgę  wieczystą,  został  wydany wyrok  negatywny, 
który został podtrzymany przez Sąd w Opolu.

Pan E. Mielczarek stwierdził, że sąd przyznał się do popełnienia pomyłki.

Na  pytanie  Zastępcy  Burmistrza  kiedy  to  miało  miejsce,  Pan  Mielczarek wyjaśnił,  że  po 
zakończonej  rozprawie.  Pan  Mielczarek stwierdził,  że  zna  się  na  sprawie  i  Pan  Witek  będzie 
odpowiadał  za przekręty, które kontynuuje.

Zastępca Burmistrza stwierdził,  że także zna się na sprawie.  Przypomniał,  że  Państwo  Dyllong 
złożyli  wniosek,  który  trzeba  rozpatrzyć  i  zaopiniować.  Jeżeli  wniosek  będzie  zaopiniowany 
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negatywnie to Państwo Dyllong mają prawo złożyć wniosek do Sądu o ustanowienie służebności, 
lub drogi koniecznej.

Radna M. Ochman-Lizurek stwierdziła, że jeżeli jest tyle niejasności to Rada Miejska nie powinna 
się tym zajmować.

Radny G. Kukowska przypomniał, że Pan  Mielczarek wystąpił z wnioskiem o zasiedzenie tylko 
dlaczego  skoro  jest  to  Jego  własność,  na  którą  jak  twierdzi  posiada  stosowny  dokument 
potwierdzający.

Radny P. Czapla zapytał kto jest właścicielem tej działki skoro Pan Mielczarek nie posiada prawa 
własności.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że właścicielem jest gmina.

Pan Mielczarek stwierdził, że jest to własność gminy przez matactwa Pana Witka.

Burmistrz zwróciła się do Przewodniczącego Komisji z propozycją przerwania dyskusji, gdyż nie 
pozwoli sobie na obrażanie pracowników.
Poprosiła Panią Dyllong, by określiła po co ten przejazd.

Pani Dyllong wyjaśniła, że przejazd jest koniczny, brama wjazdowa ma wysokość 2,25m i jest za 
niska, główny transport jest od ul. Studziennej. Pan Mielczarek  teren zagrodził i oznaczył, że jest to 
teren prywatny.  Pan  Mielczarek stwierdził,  że  mogą kupić sobie helikopter,  wykupić młyn lub 
wybudować wiadukt.
Poinformowała, że w związku z tym, że nie mają wjazdu mąż przywozi samochodem z Szemrowic 
od teściowej drewno na opał .

Przewodniczący Komisji  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na  odpłatne 
ustanowienie  służebności  gruntowej  na nieruchomości  oznaczonej  jako działki  nr  2658 i  2657, 
położone w Dobrodzieniu

Zastępca  Burmistrza poinformował, że  służebność jest odpłatna co Państwo Dyllong przyjęli do 
wiadomości i akceptują.

Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie przez Gminę Dobrodzień służebności dotyczącej prawa 
przejazdu i przechodu na nieruchomościach obejmujących działki nr 2658 i 2657 o powierzchni 
2378  m²   położonych  w Dobrodzieniu,  stanowiące  własność  Gminy Dobrodzień  na  podstawie 
księgi wieczystej OP1L/00044282/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 2659 objętej księgą wieczystą OP1L/00042444/2 stanowiącej własność  Państwa 
Józefa i Lidii Dyllong zam. Dobrodzień ul. Lubliniecka 81.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:  Czapla Paweł,  Cholewa Bartosz,  Gaida Piotr,  Gasch 
Erwin, Karpinski Damian, Kasprzyk Jadwiga, Kukowka Gabriel, Miosga Irena, 

Przeciw: Ochman-Lizurek Małgorzata
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Punkt 10.

W sprawach różnych:

1/ Przewodniczący Rady podziękował Pani Burmistrz za udział w radach budowy   dotyczących 
inwestycji prowadzonych w Bzinicy.

2/ Radna I. Miosga wnioskowała o wyrównanie poboczy na zakręcie koło cmentarza w Pludrach. 
.
3/ Zastępca Burmistrza udzielił informacji na pytanie radnego P. Gaidy  w sprawie włączenia ulicy 
Opolskiej do obwodnicy.

4/ Na pytanie radnej J. Kasprzyk w sprawie dojazdu do Olesna, Zastępca Burmistrza poinformował 
o rozważanych propozycjach rozwiązania tego problemu.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Paweł Czapla
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