
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

z   posiedzenia  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  Estetyki  Gminy  i  Miasta, 
Gospodarki  Wodnej,  Bezpieczeństwa  Publicznego,  P/Pożarowej  i  Ochrony  Środowiska,  które 
odbyło się w dniu 25 listopada 2013 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 o inwentaryzacji i utylizacji azbestu.
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 2014,
 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
6. Projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2014 rok.
7. Propozycje do planu pracy komisji na 2014 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. KACZMAREK Teresa  - zam. Dobrodzień, ul. Wieczorka 5B ( budynek prywatny), 5 osób – 
POZYTYWNIE na listę oczekujących na lokal docelowy.

2. MACIOŁ Daniel – zam. Dobrodzień, ul. Oleska 18/3, 1 osoba – POZYTYWNIE na listę 
oczekujących na lokal docelowy.

3. REJDAK  –  PESZEK  Gabriela  –  zam.  Makowczyce,  ul.  Dojazdowa  2, 1  osoba  – 
NEGATYWNIE

4. STUPIŃSCY Beata  i  Mariusz  –  zam.  Dobrodzień,  ul.  Powstańców  Śl.31, (  prywatny 
budynek rodziców) 3 osoby – POZYTYWNIE na listę oczekujących na lokal docelowy.

5. WARZECHA  Zygmunt – zam. Błachów , ul. Opolska 12, 1 osoba – DO UZUPEŁNIENIA
6. KRZYWOŃ Matylda - zam. Dobrodzień, ul. Lubliniecka 10, 1 osoba, zamiana na mniejszy 

lokal z uwagi na stan zdrowia – POZYTYWNIE na listę oczekujących na zamianę.
7. PAWLUK Adam – zam. Pludry,  Os. Robotnicze 1, 1 osoba, zmiana najemcy po śmierci 

matki, w toku postępowania wyjaśniającego.

Punkt 2.

Inspektor Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych:
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1. DOBRODZIEŃ,  Plac  Wolności  2  -  2  pokoje,  kuchnia,  łazienka,  p/pokój,  centralne 
ogrzewania, powierzchnia użytkowa 52,37m2.

            Propozycja, by lokalu nie zasiedlać, przeznaczyć do remontu.

2. DOBRODZIEŃ, ul. Szemrowicka 1/5 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, p/pokój, etażowe co, 
powierzchnia użytkowa 38,01m2  - pozostawić jako rezerwę lokalową.

3. BŁACHÓW, ul. Opolska 25/11 – lokal socjalny, 1 pokój, kuchnia, łazienka, powierzchnia 
użytkowa 29,47m2 

            
            Propozycja zasiedlenia: Maks Jan – 1 osoba
   
      4.   PLUDRY, Os. Robotnicze 19/1 -  3 pokoje, kuchnia, przedpokój, wc, łazienka, powierzchnia 
            użytkowa 62,35m2 . Lokal posiada centralne ogrzewanie.

            Propozycje zasiedleń:
   

1. Smykała Danuta  - 3 osoby
2. Stupińska Beata   - 3 osoby

       5.   DOBRODZIEŃ, ul. Lubliniecka 17 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, p/pokój, etażowe c.o.,  
powierzchnia użytkowa 60,24m2 

 
            Propozycja zasiedlenia:  Kaczmarek Teresa  - 5 osób

       6.   PLUDRY, ul. Leśna 2a/17 – 3 pokoje, kuchnia, łazienka, p/pokój, ogrzewanie centralne, 
             powierzchnia użytkowa 50,57m2

                      Propozycje zasiedleń:

1. Jabcoń Natalia  - 4 osoby
2. Kaniak Eugenia – 2 osoby

   
        7.   DOBRODZIEŃ, ul. Chłopska 2a/17 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, p/pokój, łączna
             powierzchnia użytkowa 30,37m2 

             Propozycje zasiedleń:
    
             1.Niemiec  Damian – 2 osoby
             2. Hornik Andrzej  - 1 osoba

       8.   BŁACHÓW, ul. Opolska 25/10 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, p/pokój, ogrzewanie piecowe, 
                       łączna powierzchnia 48,34m2  

             Propozycja zasiedlenia :  Czaja Ewa – 3 osoby            

             Powyższe propozycje Komisja zaopiniowała pozytywnie.
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Punkt 3.

Pan Adrian Dyllong poinformował, że do niedawna azbest był bardzo popularny w budownictwie i 
przemyśle.  Okazało  się  jednak,  że  powoduje  on  groźne  dla  człowieka  choroby  układu 
oddechowego. W naszej gminie, głównie pod postacią eternitu zalega jeszcze ok. 450  ton tego 
niebezpiecznego materiału.
Podstawowa zasada bezpieczeństwa, która obowiązuje przy kontakcie z materiałami zawierającymi 
azbest,  to nie dopuścić do ich zniszczenia.  Bezpośrednim zagrożeniem są uszkodzone elementy 
zawierające  azbest.  Kiedy  azbest  jest  w  całości,  nie  dochodzi  do  uwalniania  włókien  tego 
niebezpiecznego minerału, a więc teoretycznie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia. Wraz z 
wiekiem  wytrzymałość  tych  elementów  maleje  i  narażone  są  w  coraz  większym  stopniu  na 
uszkodzenia. 
Azbest  z  terenu  całego  kraju  musi  zniknąć  do  2032  roku.  Usuwanie  azbestu  to  obowiązek 
właścicieli nieruchomości, jednak nie oznacza to, że wolno to robić na własną rękę. Prace przy nim 
są  niebezpieczne,  więc  usunięcia  eternitu  dokonać  mogą  wyłącznie  specjalistyczne  firmy 
posiadające  stosowne  pozwolenia  a  sam  odpad  powinien  trafić  na  odpowiednie  składowisko 
azbestu . Na terenie gminy Dobrodzień zinwentaryzowanych jest 400 nieruchomości, na których 
występują wyroby zawierające azbest. Jeśli właściciel nieruchomości dotychczas zdecydował się 
usunąć  azbest  niezgodnie  z  przepisami  prawa  i  nie  posiada  w  tym  zakresie  stosownych 
dokumentów musi się liczyć, że prędzej czy później zostanie z tego rozliczony, a zgodnie z ustawą 
Prawo ochrony środowiska skutkuje to odpowiedzialnością prawną.
Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Opolu  w  porozumieniu  z 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  udziela  gminom dotacji  na 
przedsięwzięcia  zgodne  z  gminnymi  programami  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających 
azbest  w  zakresie  demontażu,  zbierania,  transportu  oraz  unieszkodliwiania  lub  zabezpieczenia 
odpadów zawierających azbest. Gmina Dobrodzień dwukrotnie przystąpiła do konkursu i pozyskała 
dofinansowanie,  łącznie  na  kwotę  16.497,13  zł,  w  ten  sposób  usunięto  15,3  tony  wyrobów 
zawierających azbest.
Pan Dyllong poinformował, że zainteresowane osoby, które posiadają na swoich nieruchomościach 
wyroby zawierające azbest, a chciałyby go usunąć korzystając z dotacji na ten cel, mogą składać 
wnioski w naszym urzędzie.

Do  dofinansowania  mogą  zostać  zgłoszone  zadania  z  zakresu  demontażu  pokrycia  wyrobów 
zawierających  azbest,  transportu  odpadu  niebezpiecznego  z  miejsca  rozbiórki  do  miejsca 
unieszkodliwienia  zgłoszone i  ujęte  w ,,Inwentaryzacji  wyrobów zawierających azbest  z  terenu 
miasta  i  gminy  Dobrodzień”  z  obiektów,  których  właścicielami  są  jednostki  samorządu 
terytorialnego,  osoby  fizyczne,  jednostki  sektora  finansów  publicznych,  kościoły  i  związki 
wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Wysokość  dotacji  ze  środków  WFOŚiGW  w  Opolu  może  wynieść  do  85%  kosztów 
kwalifikowanych.  Pozostałe  15%  dofinansowane  zostaje  z  budżetu  gminy.  Kosztami 
kwalifikowanymi nie są koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. 
Właściciele nieruchomości nie otrzymują pieniędzy „do ręki”. Rozliczenie finansowe odbywa się 
między  Gminą  a  firmą  wybraną  w  drodze  przetargu  do  wykonania  przedmiotowej  usługi. 
Właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  dokonać   obowiązków  formalnoprawnych,  tzn.  w 
przypadku  konieczności  demontażu  azbestu,  dokonać  na  30  dni  przed  rozpoczęciem  robót 
zgłoszenia prac bądź uzyskać pozwolenia na rozbiórkę, a co za tym idzie zlecić wykonania projektu 
budowlanego.

Pan A. Dyllong poinformował także, że firma usuwająca azbest wybierana jest w drodze ustawy o 
zamówieniach publicznych.
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Punkt 4.

Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Dobrodzieniu  Dariusz  Dykta 
poinformował, iż Zakład złożył wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  
zbiorowe odprowadzanie ścieków, które będą obowiązywały na terenie miasta i gminy Dobrodzień 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 
Taryfy oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej 
dalej  ustawą oraz  rozporządzenia Ministra  Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.  w sprawie 
określania  taryf,  wzoru  wniosku  o  zatwierdzenie  taryf  oraz  warunków  rozliczeń  za  zbiorowe 
zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków,  zwanego  dalej  rozporządzeniem. 
Wszelkie  określenia  odnoszące  się  do  struktur  taryfowych,  rodzajów  taryf  i  metodologii 
niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych 
świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

Zgodnie z art. 22 ustawy, niniejszym proponuje się, aby taryfa objęła także cenę za wodę pobraną z  
publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele 
przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

W związku z powyższym ZGKiM w Dobrodzieniu wnioskuje o ustalenie taryf opłat za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków w następujący sposób:

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia: 2013
- opłaty obecne

2014
- 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

3,00 zł/m3

3,36 zł/odb./m-c

3,14 zł/m3

7,25 zł/odb./m-c

3,16 zł/m3

3,36 zł/odb./m-c

3,16 zł/m3

7,90 zł/odb./m-c

Za ścieki sanitarne i przemysłowe: 2013
- opłaty obecne

2014
- opłaty wnioskowane

Grupa 1→wszyscy odbiorcy z wyłączeniem grupy 2:
- cena ścieków

Grupa 2→posiadacze przydomowych przepompowni ścieków:
- cena ścieków

4,29 zł/m3

4,18 zł/m3

4,29 zł/m3

4,18 zł/m3

Za ścieki opadowe i roztopowe: 2013
- opłaty obecne

2014
- opłaty wnioskowane

wszyscy odbiorcy:
cena ścieków 1,51 zł/m3 1,63 zł/m3

Powyżej  podane ceny są cenami  netto  do  których dolicza  się  podatek   od  towarów i  usług  w 
wysokości 8%.

Dyrektor Dykta poinformował, że opłaty stałe i opłaty za ścieki pozostały na stałym poziomie.
Dla porównania proponowanych stawek opłat za wodę i ścieki Dyrektor Dykta przedstawił ceny 
obowiązujące w gospodarstwach domowych w województwie opolskim.
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Radny  E.Korzyniewski  zapytał  czym  podyktowana  jest  podwyżka  dla  przedsiębiorców  w 
wysokości 0,6% a dla odbiorców indywidualnych w wysokości 5,3%.

Dyrektor  Dykta  wyjaśnił,  że  woda  dla  przedsiębiorców  była  dużo  droższa  niż  dla  odbiorców 
indywidualnych, co było nieuzasadnione i na fakt ten zwrócono uwagę podczas audytu.
Od kilku lat stopniowo ta ceny jest obniżana, gdyż różnica była zbyt duża, by obniżyć cenę w 1 
roku. Sprzedaż wody dla przedsiębiorców wynosi około 20%.

Na  pytanie  radnego  E.Korzyniewskiego  jak  przedstawiają  się  przychody  odpowiedzi  udzielił 
dyrektor Dykta ( tabela F wniosku).

Na pytania radnych  odpowiedzi udzielał dyrektor ZGKiM.

Następnie przedstawione propozycje stawek cen za wodę i ścieki poddano głosowaniu.

Powyższe  propozycje pozytywnie  zaopiniowali:  Cholewa Bartosz,  Czapla  Paweł,  Gasch Erwin, 
Grabiński  Edward,  Kasprzyk  Jadwiga,  Miazga  Tomasz,  Ochman-Lizurek  Małgorzata,  Potyka 
Norbert

Wstrzymał się od głosu: Korzyniewski Eugeniusz

Punkt 5.

Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła projekty uchwał w sprawie:

1/ miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 
rok,
2/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Inspektor Bogusława Kryś poinformowała, że na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych środków finansowych na 2013 rok przeznaczono 130 000,00 złotych, w 
tym na  realizację  zadań  dotyczących  narkomanii  przeznaczono  kwotę  w wysokości  20  000,00 
złotych.
Na  dzień  31  października  2013  roku  z  gminnego  programu  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych wydatkowano kwotę  91 198,21 złotych.  Z tego m.in.  sfinansowano nagrody dla 
uczestników cyklu imprez sportowych i artystycznych promujących zdrowy styl życia, dokonano 
realizacji programów profilaktycznych i artystycznych  dot. problemów alkoholowych, narkomanii, 
przemocy w rodzinie oraz programów profilaktyczno- wychowawczych w szkołach podstawowych, 
ponadpodstawowych i gimnazjum.
Dofinansowano Przychodnię Odwykową w Oleśnie na realizację zadań własnych gminy z zakresu 
dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z problemem alkoholowym, dofinansowano do kolonii 
letnich i wycieczek  dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i biednych z naszego terenu.
Środki przeznaczono również na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych promujących 
trzeźwość wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 
oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego „ Start” Dobrodzień oraz na zakup broszur, 
nagród w ramach prowadzonych działań profilaktycznych itp.
Środków finansowych przeznaczonych na narkomanię wydatkowano ogółem 4.198,88 złotych.

Podstawowym  zadaniem  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  jest 
dostarczanie  informacji  o  możliwości  podejmowania  profesjonalnej  terapii,motywowanie  i 
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kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu 
terapii odwykowej i ich rodzinom.

Na dzień 31 października 2013 roku do Komisji wpłynęły 24 wnioski na leczenie odwykowe osób 
podejrzanych  o  uzależnienie  od  alkoholu,  które  po  skompletowaniu  przesłano  do  biegłych 
sądowych w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu i określenia ewentualnego leczenia.
Na terenie  gminy działalność profilaktyczna prowadzona była przez  Poradnię  Odwykową ZOZ 
Olesno, w której leczyli  się nasi mieszkańcy. Z naszego terenu na dzień 30 października br. do 
Poradni Odwykowej zgłosiło się ogółem 16 osób uzależnionych w tym 12 mężczyzn i 4 kobiety; 7 
osób współuzależnionych ( kobiety); 5 ofiar przemocy.

W  Niepublicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  „ESKULAP”  w  Dobrodzieniu  trzeźwość 
promowana jest poprzez wykonywanie gazetek ściennych z wykorzystaniem materiałów na temat 
szkodliwości picia alkoholu, broszurek, ulotek, plakatów. Prowadzi się rozmowy indywidualne z 
osobami dotkniętymi tą chorobą oraz ich rodzinami.
Coraz większą rolę w przeciwdziałaniu alkoholizmowi spełniają szkoły promując zdrowy styl życia 
i  trzeźwość  w  środowisku   młodzieżowym  poprzez  organizowanie  imprez  sportowych, 
artystycznych.  W 2013  roku  w krzewieniu  i  wspieraniu  trzeźwego  stylu  życia  duże  znaczenie 
odgrywa  także   działalność  Dobrodzieńskiego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu,  Klubu  Sportowego 
„START”.

Na pytania radnych odpowiedzi udzielała p. B. Kryś.

Na  pytanie  radnego  E.  Korzyniewskiego  czy  w  związku  z  przekazaniem  osób  na  leczenie 
odwykowe gmina ponosi koszty, pani Kryś wyjaśniła, że tak. Opłacany jest psychiatra, psycholog i 
biegły sądowy.

Na pytanie radnej I. Miosgi czy są osoby uzależnione od narkotyków, Pani Kryś wyjaśniła, że na 
dzień 31 października nie ma takich osób.

Następnie projekt uchwały w sprawie miejsko- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych poddano głosowaniu.

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

Następnie  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2014 rok poddano głosowaniu.

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

Punkt 6.

Burmistrz Róża Koźlik przedstawiła projekt budżetu gminy na 2014 rok.

Na pytania radnych odpowiedzi udzielała pani burmistrz.
1/ Radny E. Korzyniewski zapytał czy mamy wpływ na co wydatkowane są środki z funduszu 
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sołeckiego, w punkcie 11 w wydatkach majątkowych ujęto zakup zakup przyrządu do ćwiczeń dla 
Bzinicy Starej. Zapytał także co z remontem pomieszczeń dla opieki społecznej. Stwierdził, iż ma 
wrażenie, że miasto Dobrodzień zostało pominięte w projekcie budżetu.

Burmistrz wyjaśniła, że jeżeli chodzi o fundusz sołecki to do końca marca Rada Miejska podejmuje 
uchwałę  o  wyrażeniu  zgody  lub  nie  wyrażeniu  zgody  na  utworzenie  funduszu  sołeckiego  w 
następnym roku  budżetowym,  do  31  lipca  należy  przekazać  sołtysom informację  o  wysokości 
funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo, do 30 września  sołtys i rada sołecka uchwalają 
przez  zebranie  wiejskie  wniosek  zawierający  listę  zadań  do  realizacji  w  ramach  funduszu 
sołeckiego wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem oraz przekazują wniosek burmistrzowi, 
który ten wniosek opiniuje.
Następnie Rada Miejska uchwalając budżet gminy przewiduje środki do wykorzystania w ramach 
funduszu sołeckiego i do końca następnego roku następuje realizacja przedsięwzięć przewidzianych 
w ramach funduszu sołeckiego.

Jeżeli  natomiast  chodzi  o  pomieszczenia  dla  opieki  społecznej  Burmistrz  wyjaśnił,  że  jest  na 
ukończeniu  kosztorys  i  dokumentacja.  Jak  będzie  projekt  małymi  kroczkami  będzie  się  go 
realizowało. Poinformowała, że nie ma możliwości pozyskania środków na remonty pomieszczeń 
dla administracji.
Odnośnie  inwestycji  w Dobrodzieniu  Burmistrz  wyjaśniła,  że  przewidziana  jest  wymiana  sieci 
wodociągowo- kanalizacyjna przy ul. Opolskiej w Dobrodzieniu i w rynku. Jednak z uwagi na brak 
środków  inwestycja  nie  została  wprowadzona  do  budżetu.  Do  projektu  budżetu  zostały 
wprowadzone inwestycje, których dokumentacja traci pozwolenie na budowę.
Planuje się w 2015 roku wprowadzić do budżetu ul. Opolską w Dobrodzieniu, gdyż będzie zbliżała 
się budowa obwodnicy.
Burmistrz przypomniała, że dwa lata temu budowana była kanalizacja na Osiedlu Wieczorka której 
koszt wyniósł około 6 mln złotych, oraz na ul. Powstańców i ul. Kolejowej na kwotę około 7 mln 
zł. W sumie około 10 mln złotych wydatkowano na Dobrodzień.

Następnie projekt budżet poddano głosowaniu i przyjęto jednogłośnie.

Punkt 7.

Propozycje do planu pracy komisji na 2014 rok

1. Podsumowanie działania Uchwały o utrzymaniu czystości – oczyszczanie miasta i gminy,
gospodarka odpadami komunalnym ( segregacja, zadłużenia mieszkańców, PSZOK).
2. Stan zaawansowania inwestycji związanych z odnową nawierzchni dróg w naszej gminie po
wykonaniu kanalizacji na drogach powiatowych.
3. Wizytacja nowo wybudowanej kotłowni w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu.
4. Podsumowanie akcji Zima 2013-2014.
5. Opiniowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych.
6. Wizytacja wybranych obejść budynków komunalnych.
7. Zaopiniowanie stawek za usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.
8. Podsumowanie funkcjonowania komunikacji Gminnej prowadzonej przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.
9. Roczne sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za
okres od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r.
10. Stawki podatkowe na 2015 rok.
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11. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.

Powyższe propozycje do planu pracy komisja przyjęła jednogłośnie.

Punkt 8.
W sprawach rożnych

1/ Radny E. Korzyniewski zgłosił interpelacje w zakresie:
− Dewastacji ogrodzenia ( połamane elementy) w parku miejskim od strony gimnazjum oraz 

dokonania przeglądu sprzętu na placu zabaw w parku jordanowskim.
− Zagospodarowania  placu położonego w Dobrodzieniu przy skrzyżowaniu ul. Solnej z ul. 

Opolską,
− Braku numeracji posesji na budynkach w Pludrach.

Burmistrz poinformowała, że na spotkaniach z mieszkańcami sołectwa bierze udział także policjant, 
który zwracał uwagę na problem braku numeracji posesji na budynkach.

2/ Radna  J. Kasprzyk wnioskowała o uzupełnienie płytek chodnikowych przy ul. Ks. Gładysza 
około  nr  10  w Dobrodzieniu,  gdzie  znajduje  się  także  studzienka  telekomunikacyjna  osadzona 
wyżej od chodnika.

3/  Sekretarz  Gminy  Waldemar  Krafczyk  poinformował  o  Karcie  Dużej  Rodziny  w  Gminie 
Dobrodzień.

W ramach realizacji programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim, a  tym 
samym wpisując się w inicjatywę programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP – „Dobry klimat dla 
rodziny” w dniu 17 września 2013r. w Opolu, w obecności Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej 
Pana  Bronisława  Komorowskiego  zostało  podpisane  Porozumienie  pomiędzy  województwem 
opolskim, a gminami województwa opolskiego. Porozumienie podpisał Marszałek Województwa 
Opolskiego oraz 46 gmin województwa opolskiego min. w tym także Gmina Dobrodzień. Celem 
Porozumienia  jest  partnerska  realizacja  programu  wsparcia  rodzin  wielodzietnych  oraz  osób 
starszych  w  województwie  opolskim.  Wyrażona  przez  gminy  deklaracja  woli  partnerskiej 
współpracy  świadczy  o  dostrzeganiu  przez  gminy  konieczności  realizacji  działań  przyjaznych 
rodzinie  i  osobom  starszym,  jako  odpowiedź  na zmiany  demograficzne  zachodzące  w 
województwie  opolskim.  Wiadomo,  że szczególną wartością  dla  naszego województwa są jego 
mieszkańcy, dlatego ważne jest aby wszelkie  przedsięwzięcia rozwojowe realizowane w naszym 
regionie, a także w naszej gminie, wpływały na poprawę ich warunków życia. Zgodnie z zapisami 
Porozumienia pierwszą i najważniejszą inicjatywą sygnatariuszy porozumienia jest przygotowanie i 
realizacja  działań  w ramach  Opolskiej  Karty  Rodziny.  Nasza  gmina  także  przystąpiła  do  tego 
programu.  Dodatkowo zostanie opracowany program „Dobrodzieńska Karta Duża Rodzina 4+”, 
który  będzie  realizowany  na  terenie  naszej  gminy  oprócz  Opolskiej  Karty  Rodziny.  Celem 
programu będzie wspieranie rodzin wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych 
dzieci  oraz  młodzieży  wychowującej  się  w  tych  rodzinach,  promowanie  modelu  rodziny 
wielodzietnej i jej wizerunku. Karta  „Duża Rodzina 4+” ma na celu wspieranie materialne rodzin 
wielodzietnych. W praktyce najczęściej są to zniżki  na korzystanie z usług (zarówno podmiotów 
komunalnych jak i prywatnych). Dlatego także chcemy zaprosić do realizacji projektu lokalnych 
przedsiębiorców, którzy mogliby zaoferować rodzinom wielodzietnym upusty na swoje usługi oraz 
różnego  rodzaju  zniżki.  Każda  propozycja  jest  wyrazem wsparcia  tego  przedsięwzięcia,  a  tym 
samym umożliwi  stworzenie  dla  rodzin  wielodzietnych  z  terenu  gminy Dobrodzień  konkretnej 
formy pomocy. Przedsiębiorcy sami ustalają rabaty cenowe dla posiadaczy  „Dobrodzieńskiej Karty 
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Duża  Rodzina  4+”.  Przykładowo  mogą  to  być  zniżki  na  dokonane  zakupy  w  placówkach 
handlowych i usługowych.  Promocja ulg, informacja o punktach oferujących usługi oraz o rodzaju 
tych  ulg  skierowanych  do  rodzin  wielodzietnych  będzie  zawarta  w katalogu  usług  w ramach 
programu  „Dobrodzieńska  Karta  Duża  Rodzina  4+”,  umieszczonego  na  stronie  internetowej. 
Jedynym  kryterium przyznawania  karty  jest  liczba  dzieci  w  rodzinie,  nie  jest  istotna  sytuacja 
materialna rodziny. Karta nie jest instrumentem polityki socjalnej, jest wyrazem docenienia przez 
samorząd  rodzin  wychowujących  liczne  potomstwo.  Ma  nadzieję  że wspólnie  uda  nam  się 
zrealizować projekt i wspomóc materialnie i psychologicznie rodziny wielodzietne.

Radna J. Kasprzyk zwróciła się z zapytaniem czy nie można by zmienić Dobrodzieńskiej Karty 
Dużej Rodziny z 4+ na 3+. 

Sekretarz wyjaśnił, że jesteśmy dopiero w trakcie wdrażania programu.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Jadwiga Kasprzyk
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