
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, 
które odbyło się w dniu 10 lutego 2014 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Wyrażenie zgody oraz określenie ceny dzierżawy na kolejny 3 letni okres dla działki nr 
191/17 o powierzchni 3,2423 położonej w Bzinicy Nowej.

2. Wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 2636 k.m. 1 obręb Dobrodzień w drodze przetargu 
nieograniczonego.

3. Wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 513 k.m. 1 obręb Dobrodzień w drodze przetargu 
nieograniczonego.

4. Zapoznanie się z aktualnym stanem powierzchni pod działalność gospodarczą.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

            - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
              bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2014 roku,
             - zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Bzinica Stara i Bzinica Nowa.

6. Sprawy różne.

Punkt 1.

Komisja  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  w  sprawie  wydzierżawienia  działki  nr  191/17  o 
powierzchni  3,2423  ha  stanowiącej  własność  gminy  Dobrodzień  położonej  w  Bzinicy  Nowej, 
zaproponowała wysokość czynszu dzierżawnego w kwocie 1.500 złotych rocznie. Okres dzierżawy 
3 lata.

Punkt 2.

Komisja  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem w sprawie   sprzedaży działki  nr  2636 o powierzchni 
0,1886 ha położonej w Dobrodzieniu stanowiącej własność gminy Dobrodzień, zaproponowała, by 
wniosek zaopiniować negatywnie. Komisja proponuje przeznaczyć tę działkę do dzierżawy.

Punkt 3.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie  sprzedaży działki nr 513 o powierzchni 0,0829 
ha stanowiącej własność gminy Dobrodzień, zaproponowała, by wniosek zaopiniować negatywnie.

Punkt 4.

Inspektor Bernadeta Dudek przedstawiła informację na temat posiadanej przez gminę powierzchni 
pod działalność gospodarczą oraz szacowany wpływ z tytułu ich opodatkowania w 2014 roku.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Na pytanie radnego G. Kukowki czy istnieje komisja, która może zweryfikować dane podane w 
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deklaracji  podatkowej,  pani  Dudek poinformowała,  że tak jest  i  może ona dokonywać kontroli 
podatkowych  podatników.  Trzeba  tylko  wszcząć  postępowanie,  które  rozpoczyna  się  kontrolą 
podatkową.
W okresie dwóch lat przeprowadzono 10 takich kontroli.

Na pytanie radnego P. Czapli czy obecny program komputerowy pozwala na weryfikację gruntów, 
pani Dudek wyjaśniła, że tak.

Zastępca Burmistrza poinformował,  że  Starostwo Powiatowe zleci  aktualizację  gruntów wraz z 
zabudowaniami na obszarze wiejskim naszej gminy.

Pani Dudek poinformowała, że z dniem 1 stycznia  2014 roku utraciła ważność uchwała  w sprawie  
zwolnienia  z  podatku  z  tytułu  nowo  wybudowanych  budynków  związanych  z  działalnością 
gospodarczą.  Wnioskodawcy,  którzy  zakończyli  budowę  do  31  grudnia  mogą  ubiegać  się  o 
zwolnienie z podatku 

Punkt 5.

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał celem zaopiniowania:
1/  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2014 roku

Inspektor L. Adamska  poinformowała,  że treść Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
wynika z zapisów znowelizowanej w 2011 roku ustawy o ochronie zwierząt. Nakłada ona bowiem 
na  radę  gminy  obowiązek  corocznego  uchwalenia  programu  do  dnia  31  marca  danego  roku. 
Wcześniej  jednak projekt  tego programu należy przesłać do Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
stowarzyszeniom działającym na rzecz ochrony zwierząt  oraz kołom łowieckim działającym na 
terenie  gminy celem zaopiniowania.  Projekt  tego programu został  wysłany w dniu  28 stycznia 
2014r.  Jednostki  te  mają zgodnie z ustawą 21 dni  na zajęcie  stanowiska i  przedstawienie swej 
opinii. Program po raz pierwszy został uchwalony w roku 2012. Sama treść programu nie uległa 
większym  modyfikacjom,  zrezygnowano  tylko  z  zapisu  określającego  podmiot  wyłapujący 
bezdomne zwierzęta.

Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.

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

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

2/ w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Bzinica Stara i Bzinica Nowa

Inspektor L. Adamska poinformowała, że Plan Odnowy Miejscowości Bzinica Stara-Bzinica Nowa 
utworzony został przez Stowarzyszenie Karolinka działające przy Niepublicznej Szkole w Bzinicy 
Starej.  Stowarzyszenie  Karolinka  przystąpiło  do  Programu  Odnowy  Wsi  uchwałą  zebrania 
wiejskiego z dnia 13 września 2012 roku, a następnie uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 listopada 
2012 roku. Jednym z warunków uczestnictwa w Opolskim Programie Odnowy Wsi jest utworzenie, 
opracowanie  Planu  Odnowy  Miejscowości.  Plan  nie  jest  dokumentem  nowym,  został  on  już 
uchwalony  dla  miejscowości  Szemrowice,  Rzędowice,  Kocury-Malichów  oraz  Pludry.  Plan 
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Odnowy Miejscowości  przedstawia  opis,charakterystykę  miejscowości,  sołectwa wraz  z  analizą 
dostępnych  zasobów.  Najważniejszym  jednak  elementem  takiego  planu  jest  przedstawienie 
planowanych  zadań,  inwestycji  na  najbliższe  lata,  które  będą  realizowane  z  własnych 
wypracowanych środków oraz pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.
Uchwalenie tego planu jest niezbędne, aby sołectwo poprzez działalność stowarzyszenia  mogło 
uczestniczyć w Opolskiem Programie Odnowi Wsi i mogło pozyskiwać środki na realizację swoich 
planowanych zadań.

Pan  Norbert  Przybyła  sołtys  sołectwa  Bzinica  Stara  przedstawił  Plan  Odnowy  Miejscowości 
Bzinica Stara – Bzinica Nowa.
Podczas  składania  informacji  przez  Pana  Przybyłę,  radni  zadawali  pytania  i  proponowali 
naniesienie zmian w przedstawianym planie.
Zmiany dokonano w projekcie uchwały, który stanowi załącznik do protokołu.

Następnie projekt uchwały po zmianach poddano głosowaniu.

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

Punkt 6.

1/Zastępca Burmistrza powrócił do sprawy wyceny gruntów na terenie byłego RSP, które zostaną 
przekazane w użytkowanie wieczyste Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „ Jedność” w Likwidacji. 
Wycena  tych  gruntów opiewa  na  kwotę  około  900.000 złotych.  Procedura  oddania  gruntów w 
użytkowanie  wieczyste  przebiega  zgodnie  z  planem.  W  następnej  kolejności  planowane  są 
spotkania z posiadaczami nakładów na tych gruntach.

Na pytanie radnej  J.  Kasprzyk co będzie ze starym młynem, który uległ całkowitej  dewastacji, 
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że młyn jest własnością Skarbu Państwa.

2/  Na  pytanie  radnego  D.  Karpinskiego  jak  przedstawia  się  procedura  przetargowa  dla  farmy 
fotowoltaicznej, Zastępca Burmistrza wyjaśnił,  że gmina z uwagi na niekorzystną umowę temat 
zawiesiła. Możemy do niego wrócić, kiedy przedstawione warunki będą korzystniejsze dla gminy. 

3/ Komisja dokonała wizytacji nowo wybudowanej kotłowni w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i 
Sportu.

4/ Sekretarz Gminy Waldemar Krafczyk przedstawił informację dotyczącą ekonomicznej strefy.
Wyjaśnił, iż by utworzyć taką strefę gmina musi posiadać plan zagospodarowania przestrzennego, 
uzbrojenie terenu i własność gruntów.
Specjalna  strefa  ekonomiczna  przeznaczona  jest  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej  na 
preferencyjnych  warunkach.  Jest  to  miejsce  podlegające  specjalnemu,  ulgowemu  traktowaniu 
podatkowemu,  gdzie  przedsiębiorca  może  rozpocząć  działalność  gospodarczą  na  specjalnie 
przygotowanym terenie  i  prowadzić  ją  nie  płacąc  podatku  dochodowego.  Jeżeli  przedsiębiorca 
zdecyduje się na zainwestowanie w strefie  ekonomicznej,  dochody,  które uzyska z działalności 
gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego CIT – od osób 
prawnych lub PIT – od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności 
gospodarczej.
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W specjalnej strefie ekonomicznej przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:
− zwolnienie podatkowe ( CIT lub PIT),
− działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
− darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
− zwolnienie od podatku od nieruchomości ( na terenie niektórych gmin).

Specjalne Strefy Ekonomiczne zostały stworzone w celu:
− przyspieszenia rozwoju gospodarczego polskich regionów,
− rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce 

narodowej,
− zwiększenia konkurencyjności produktów i usług,
− zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury,
− tworzenia nowych miejsc pracy.

Sekretarz  Gminy  poinformował,  że  powstała  już  Katowicka  Specjalna  Strefa  Ekonomiczna, 
Wałbrzyska SSE i Starachowicka SSE – Tułowice.

5/  Radny B.  Cholewa zgłosił  interpelację  w zakresie  dewastacji  słupków w Lyszczu od strony 
basenu.

6/  Radny  P.  Gaida   zaproponował  przełożenie  kostki  chodnikowej  przez  Zakład  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu przy ul. E. Stein, Kościuszki, Mickiewicza, Solnej, 
Piastowskiej w Dobrodzieniu.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Paweł Czapla
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