
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, 
P/Pożarowej i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 27 listopada 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. Informacja w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkalnych wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.
4. Zaopiniowanie  wniosku  o  zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i 

zbiorowego odprowadzania ścieków.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
rok 2013,

 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
 przystąpienia Stowarzyszenia Karolinka do Programu Odnowy Wsi.

6. Projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2013 rok.
7. Propozycje do planu pracy komisji na 2013 rok.
8. Sprawy różne.

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  zasobu 
komunalnego celem zaopiniowania przez komisję:

1/  CYMAN Maria – 1 osoba, zam. Błachów, ul. Opolska 25/10, zamiana lokalu mieszkalnego na 
mniejsze – POZYTYWNIE

2/  DUDA Katarzyna – 3 osoby, zam. Dobrodzień, ul. Piastowska 4/2, zamiana lokalu mieszkalnego 
na większe – POZYTYWNIE

3/ MUDRY Andrzej  -1 osoba – POZYTYWNIE NA LOKAL SOCJALNY

4/ SZCZUREK Mariola – 6 osób, zam. Myślina ul. Przejazdowa 16 – POZYTYWNIE NA LOKAL 
SOCJALNY

5/  BONK Marian – 1 osoba, zam. Dobrodzień, ul. Oleska 1a/28 – POZYTYWNIE

6/ KOZA Piotr – 3 osoby, zam. Dobrodzień, ul. Lubliniecka 59c - NEGATYWNIE
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7/ TROCHA Magdalena – 2 osoby, zam. Myślina ul. Przejazdowa 2 -POZYTYWNIE

8/ MAKS Jan – 1 osoba, zam. Dobrodzień, ul. Wojska Polskiego 35 – POZYTYWNIE NA LOKAL 
SOCJALNY

9/ PLOTNIOK Joanna – 2 osoby, zam. Dobrodzień, ul. Solna 1/16 – NEGATYWNIE

10/ LIZOŃ Ewa – 2 osoby, zam. Pludry, ul. Kopernika 8 - NEGATYWNIE

Przedstawione propozycje Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Punkt 2.

Pani Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych:

1/ PLUDRY, Osiedle Robotnicze 20/9  - 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, schowek. 
Łączna powierzchnia 62,35m2. Lokal wyposażony jest w instalację wod-kan i c.o.

Propozycje zasiedlenia:

DUDA  Katarzyna – 3 osoby, jeżeli przyjmie powyższy lokal to zwolni w Dobrodzieniu przy ul. 
Piastowskiej o pow.37,70m2  - proponuje się przydzielić zwolniony lokal  rodzinie 3 osobowej p. 
Toman Barbarze.

2/ PLUDRY, Osiedle Robotnicze 19/14 – 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, Łazienka, wc, schowek.
Łączna powierzchnia 74,54m2.  Lokal wyposażony jest w instalację wod-kan i c.o. Lokal nadaje się 
do zasiedlenia. 

Propozycja: Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

3/ DOBRODZIEŃ, ul. Szemrowicka 1/13  - lokal przydzielono na ostatnim posiedzeniu Komisji 
Panu Aleksandrowi Moroń, który  zmarł.
Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki. Łączna powierzchnia 40,97m2  . Lokal 
wyposażony jest w instalację wod-kan i ogrzewanie piecowe,  nadaje się do zasiedlenia.

Propozycja zasiedlenia : SZAFCZYK Emila  - 6 osób.

Gdy zwolni się lokal zajmowany obecnie przez P.  Szafczyk położony w Dobrodzieniu przy ul. 
Solnej proponuje się przeznaczyć go do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

4/  DOBRODZIEŃ,  ul.  Lubliniecka  17/1  –  pokój,  kuchnia,  przedpokój,  łazienka.  Łączna 
powierzchnia 30,17m2 . Lokal wyposażony jest w instalację wod-kan i ogrzewanie piecowe, nadaje 
się do zasiedlenia.

Propozycja zasiedlenia : Pelka Anna  1 osoba.

Jeżeli  P.  Pełka przyjmie  powyższy lokal  to  zwolni  obecnie  zajmowany w Rzędowicach,  który 
proponuje się przydzielić P. Ewie Czaja – 3 osoby.

5/ LIGOTA DOBRODZIEŃSKA 70 – kuchnia, łazienka, p/pokój do wspólnego użytkowania, c.o.- 
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1)Nr:3  +  Nr:4  =  pomieszczenia  o  powierzchni  31,81m2   -  na  ostatnim  posiedzeniu  lokal 
przydzielony rodzinie Mika, która zrezygnowała z tego lokalu. 
POZOSTAWIĆ  JAKO REZERWA  LOKALOWA

2) Nr:1 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 25,55m.

Propozycja zasiedlenia: JAROS  Tadeusz zam. w Bzinicy Starej przy ul. Głównej 29 – 1 osoba
Przekwaterowanie w ramach porozumienia stron , z uwagi na zły stan techniczny budynku.
O wykup lokalu w tym budynku ubiega się drugi najemca- Pani E.Dykta.

Zwolni się lokal i będzie zmodernizowany o łazienkę w Dobrodzieniu, Plac Wolności 12 składający 
się  z pokoju, kuchni, będzie zrobiona łazienka, obecnie powierzchnia wynosi 28,80m2 . 

Lokal posiada piece.  
Administrator  wykona  modernizację  lokalu.  Zostanie  wykonana  łazienka  i  zwiększy  się 
powierzchnia.
Po wykonanej modernizacji  proponuje się w ramach zamiany na lokal o mniejszej powierzchni 
przydzielić p.Marii Cyman, która zwolni lokal w Błachowie o powierzchni 48,34m2.

Propozycja zasiedlenia lokalu w Błachowie po p.Cyman : Zając Beata – 3 osoby.

6)  PLUDRY,  ul.  Brzozowa  2  –  3  pokoje,kuchnia,  łazienka,  p/pokój,  powierzchnia  użytkowa 
80,46m2. 

PROPONUJE się pozostawić jako REZERWĘ LOKALOWĄ.

Państwo Świtała rozważają kwestię powiększenia lokalu o 1 izbę z tego wolnego lokalu oraz jego 
wykup,  pozostałych  dwóch  lokatorów  jest  także  zainteresowanych  wykupem  lokali,  natomiast 
wolny lokal mieszkalny przeznaczyć do wykupu w drodze przetargu,

7/ LIGOTA DOBRODZIEŃSKA ul. Wojska Polskiego 70/4 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka,p/pokój 
łączna powierzchnia 58,64m2 , centralne ogrzewanie

Propozycja zasiedlenia:  Trocha Małgorzata – 2 osoby

Powyższe propozycje Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Punkt 3.

Pani  Krystyna  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 135/2011  Burmistrza 
Dobrodzienia  z  dnia  7  listopada  2011r.  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.3,23 
zł/m2 na okres od 01 stycznia 2013r. o 31.12.2013r. 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%
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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. 
ZGKiM wnioskuje o ustalenie stawki czynszu dla lokalu socjalnego w wysokości 50% stawki 
czynszu regulowanego, dla takiej kategorii mieszkań.
 
Zarządzeniem nr S.0050.115/2012 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 listopada 2012 roku 
określono stawki czynszu za najem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy Dobrodzień.  
Zarządzenie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Dykta poinformował, że osoby, które  nie będą płaciły czynszu, będą otrzymywały pisma 
informujące, że dopuszcza się możliwość przekształcenia najmowanych lokali na lokal socjalny, co 
wiązać się będzie z dokwaterowaniem na część izb- innych lokatorów ( wspólne użytkowanie 
kuchni,łazienki ).

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 1 stycznia 2013r. Do dnia 31 grudnia 2013r.
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: 2012
- opłaty obecne

2013
- opłaty wnioskowane

Grupa 1→gospodarstwa domowe, rolnicy oraz gmina (na cele 

określone w art. 22 ustawy):

- cena wody

- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc

Grupa 2→pozostali odbiorcy:

- cena wody

- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc

2,86 zł/m3

3,36 zł/odb./m-c

3,14 zł/m3

6,91 zł/odb./m-c

3,00 zł/m3

3,36 zł/odb./m-c

3,14 zł/m3

7,25 zł/odb./m-c

Za ścieki sanitarne i przemysłowe: 2012
- opłaty obecne

2013
- opłaty wnioskowane

Grupa 1→wszyscy odbiorcy z wyłączeniem grupy 2:

- cena ścieków

Grupa 2→posiadacze przydomowych przepompowni ścieków:

- cena ścieków

4,09 zł/m3

4,09 zł/m3

4,29 zł/m3

4,18 zł/m3
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Za ścieki opadowe i roztopowe: 2012
- opłaty obecne

2013
- opłaty wnioskowane

wszyscy odbiorcy:

cena ścieków 1,44 zł/m3 1,51 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 w 
Dobrodzieniu pan Dariusz Dykta udzielał odpowiedzi na zadane pytania przez radnych.

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

Burmistrz poinformowała, że na sesję przygotowano drugi projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług w miejscowościach 
Warłów i Szemrowice w takiej samej wysokości jak dla pozostałych mieszkańców Gminy.

Uchwała taka jest niezbędna w związku z podjęciem przez Gminę Dobrodzień działalności w 
zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Warłów i Szemrowice, w związku z 
zakończeniem inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w tych miejscowościach.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Cholewa Bartosz, Gasch Erwin, Grabiński Edward, 
Kasprzyk Jadwiga, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert

Salę posiedzeń opuścił Radny T. Miazga i M. Ochman-Lizurek.

Punkt 5.

Podpunkt 1.

Sekretarz Gminy W. Krafczyk przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie miejsko-gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:Cholewa Bartosz,  Gasch Erwin, Grabiński Edward, 
Kasprzyk Jadwiga, Potyka Norbert

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Podpunkt 2.

Następnie Sekretarz Gminy omówił i przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:Cholewa Bartosz,  Gasch Erwin, Grabiński Edward, 
Kasprzyk Jadwiga, Potyka Norbert
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Podpunkt 3.

Burmistrz  przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectw Bzinica Stara- Bzinica 
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Nowa do programu „ Odnowy Wsi”

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali:Cholewa Bartosz,  Gasch Erwin, Grabiński Edward, 
Kasprzyk Jadwiga, Potyka Norbert

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu gminy na 2013 rok, który stanowi załącznik do 
protokołu.

Zastępca Burmistrza poinformował, że Prezes Klubu Sportowego zwrócił się z prośbą o 
zwiększenie środków  w projekcie budżecie na piłkę nożną w mieście.

Zaproponowano, by 3.000 zł przenieść z kwoty dla Klubu Sportowego „ Pogoń”  w Pludrach dla 
klubu sportowego „Start” w Dobrodzieniu.

Na salę obrad powróciła radna M. Ochman-Lizurek.

Skarbnik poinformowała, że klub sportowy „ Pogoń” wnioskował o kwotę 20.000 złotych, a w 
projekcie budżetu zaproponowano kwotę 15.000 złotych..
Klub sportowy „ Start” wnioskował o kwotę 104.300 zł – zaproponowano 60.000 zł + proponowana 
kwota 3.000 zł z klubu sportowego  Pogoń.

Propozycję ujęcie po zmianie w projekcie budżetu kwoty 63.000 zł dla klubu sportowego „ Start” i 
kwoty 12.000 zł dla klubu sportowego „Pogoń” poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.

Zastępca burmistrza poinformował o możliwości składania wniosków do Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych:

− ul. Dolna w Rzędowicach – w grudniu zostanie złożony wniosek, realizacja w roku 2013

Radna M. Ochman-Lizurek zapytała co z oświetleniem na Pustkowiu. Zapytała także czy jest tam 
też droga powiatowa i czy powiat nie może się dołożyć. Są to główne drogi którymi dzieci jeżdżą 
na rowerach do szkół ponadgimnazjalnych. Zwróciła się z prośbą, by zacząć realizować ten temat.

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że brak jest dokumentacji i gminy nie stać na taką inwestycję.
Jest 6 gotowych dokumentacji, które czekają na realizację.

W roku 2013 będzie wykonane oświetlenie w Bzionkowie, w roku 2014 najprawdopodobniej 
będzie robiona ul. Boczna. Stwierdził, że są to ważne inwestycje, które także czekały na realizację.

Radna Ochman-Lizurek stwierdziła, że jest radną już tyle lat a nie jest zrobiona nawet 
dokumentacja.
Radna poruszyła także problem dowozu dzieci do szkół, które wyjeżdżają jako pierwsze o 645 a 
wracają ostatnim kursem.
Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowali : Cholewa Bartosz, Gasch Erwin, Grabiński Edward, 
Kasprzyk Jadwiga, Ochman-Lizurek Małgorzata, Potyka Norbert
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Punkt 7.

Propozycje planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i 
Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/ Pożarowej i Ochrony Środowiska na 
rok 2013.

1. Stan zaawansowania inwestycji związanych z budową kanalizacji oraz odnową nawierzchni dróg 
w naszej gminie.
2. Opiniowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych.
3. Weryfikacja oznakowania drogowego na terenie miasta Dobrodzień. Udział Komendanta 
Komisariatu Policji.
4. Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy. Wizytacja OSP 
w Rzędowicach i Klekotnej.
5. Podsumowanie akcji Zima 2012-2013.
6. Gospodarka odpadami na terenie gminy Dobrodzień.
7. Roczne sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za okres 
od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r. 
8. Informacja na temat wynajmowania lokali użytkowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej.
9. Wizytacja ujęcia wody, przepompowni i wieży ciśnień w Dobrodzieniu.
10.Wizytacja budynku Obrony Cywilnej w Dobrodzieniu.
11.Wizytacja budynków komunalnych.
12.Zaopiniowanie stawek za usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.
13.Stawki podatkowe na 2014 rok..
14.Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok.

 Punkt 8.

W sprawach różnych:

1/  Radny E. Grabiński wnioskował, by wystąpić z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w sprawie  wadliwego położenia nawierzchni na odcinku około 250m w 
Myślinie od przejazdu kolejowego w kierunku Dobrodzienia po prawej stronie. W piśmie należy 
zwrócić się z zapytaniem czy położenie nowej nawierzchni świadczy o rezygnacji z budowy 
obwodnicy.

2/ Radny N. Potyka zgłosił interpelację w sprawie poprawienia obecnego stanu drogi w 
Pietraszowie  od mostka w kierunku Dobrodzienia k.Pana Fusiarza.

3/ Radny E. Grabiński wnioskował, by w obrębie  poczty wyznaczyć miejsce parkingowe dla osoby 
niepełnosprawnej.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Jadwiga Kasprzyk
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