
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 17 lutego 2014 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. Gospodarka odpadami na terenie gminy Dobrodzień.
4. Wizytacja nowo wybudowanej kotłowni w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu.
5. 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 poinformowała, że 5 osób złożyło rezygnację z otrzymanego przydziału 
lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego. Wszystkie rezygnacje złożone były po raz pierwszy.

Następnie  Pani  Nowak  przedstawiła  nowe  wnioski  o  najem  lokali  mieszkalnych  z  zasobu 
komunalnego celem zaopiniowania przez komisję:

1. WARZECHA  Zygmunt  zam.  Błachów,  ul.  Opolska  10,  1  osoba  –  wysłano  pismo  o 
aktualizację danych.

2. SZTUBA  Franciszek  zam.  Bąki  ul.  Dobrodzieńska  1, 1  osoba  -   wysłano  pismo  o 
uzupełnienie.

3. SZAFCZYK Piotr zam. Dobrodzień ul. Lubliniecka 51/4, 3 osoby – dotyczy zamiany na 
większe. NEGATYWNIE z uwagi na zadłużenia czynszowe.

Punkt 2.

Inspektor Krystyna Nowak przedstawiła propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych:

    1. DOBRODZIEŃ, ul. Lubliniecka 17/7 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, p/pokój, powierzchnia 
użytkowa 60,24m2,, ogrzewanie etażowe co.
         
            Propozycje zasiedleń:
            1/ Smykała  Danuta  - 3 osoby
            2/ Stupińska Beata    - 3 osoby

2. DOBRODZIEŃ ul. Lubliniecka 17/11 – 1 pokój, kuchnia, łazienka, p/pokój, powierzchnia 
użytkowa 28,39m2, ogrzewanie piecowe – na potrzeby eksmisji Kazior Kornelia

3. PLUDRY, Os. Robotnicze 19/1-  3 pokoje,  kuchnia,  łazienka,  wc, p/pokój,  powierzchnia 
użytkowa  62,35m2 , ogrzewanie co.
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                    Propozycja zasiedlenia:  Kaczmarek Teresa  - 5 osób
4. BŁACHÓW,  ul.  Opolska  25/11  –  1  pokój,  kuchnia,  łazienka,  powierzchnia  użytkowa 

29,47m2, ogrzewanie piecowe. - na potrzeby eksmisji  Kinder Alfred

      5.   DOBRODZIEŃ, Plac Wolności 2 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, p/pokój, powierzchnia  
            użytkowa 52,37m2 , ogrzewanie co.

            Propozycje zasiedleń:
            1/ Duda Katarzyna  - 3 osoby
            2/ Krzywoń Matylda  - 1 osoba

      6.   PLUDRY, ul. Leśna 2a/17 – 3 pokoje, kuchnia, łazienka, p/pokój, powierzchnia użytkowa 
            58,57m2, ogrzewanie co.
        
            Propozycja zasiedlenia: Kaniak Eugenia – 2 osoby

      7.   DOBRODZIEŃ, ul. Szemrowicka 1/5 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, p/pokój, powierzchnia 
            użytkowa 38,01m2 , ogrzewanie piecowe – REZERWA LOKALOWA

 Powyższe propozycje komisja zaopiniowała pozytywnie.

Punkt 3.

Na posiedzenie komisji zaproszony został przedstawiciel  Firmy „Wywóz Nieczystości i Przewóz 
Ładunków Wiesław Strach” pan Andrzej Kubów.

Informację na temat systemu gospodarki odpadami w Gminie Dobrodzień  przedstawił pan Mateusz 
Czerniak.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

1/ Przewodnicząca Komisji zapytała o działanie PSZOK-u.

Pan M. Czerniak poinformował,  że Firma  „ Wywóz nieczystości i Przewóz Ładunków Wiesław 
Strach” zajmująca się odbiorem odpadów komunalnych  na terenie gminy Dobrodzień  utworzony 
mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  z gospodarstw domowych  (PSZOK) 
w systemie kontenerowym. Nie będzie to jeden punkt na terenie gminy. Zbierane będą następujące 
odpady:  przeterminowane  leki  i  chemikalia,  zużyte  baterie  i  akumulatory,  opakowania  po 
rozpuszczalnikach i  środkach ochrony roślin,  zużyty sprzęt  elektryczny i  elektroniczny,  odpady 
budowlane  i  rozbiórkowe  (300  kg  na  mieszkańca/rok),  odpady  biodegradowalne  (150  kg  na 
mieszkańca/rok), zużyte opony ( z jednośladów, samochodów osobowych).

Na pytanie radnej J. Kasprzyk w jaki sposób zostanie to rozpropagowane, Burmistrz wyjaśniła, że 
informacja zostanie zamieszczona na stronach internetowych, na tablicach informacyjnych oraz w 
„Echu  Dobrodzienia”.  Planowane  jest  także  spotkanie  z  sołtysami,  na  którym  zostanie 
przedstawiona informacja na temat  PSZOK-u.

Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  mieszkańców  planowana  jest  zbiórka  odpadów  nie  tylko  w 
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Dobrodzieniu ale także na wioskach. W najbliższych dniach zostanie przedstawiony harmonogram 
zbiórki odpadów.

Pan Andrzej Kubów odpowiadał na pytania radnych.

Na pytanie radnego E. Grabińskiego czy żółte worki są najdroższe, gdyż zawsze ich brakuje, Pan 
Kubów wyjaśnił,  że sprawa została już opanowana, problem był tylko początkowo. Obecnie ile 
worków się wystawia tyle pustych się otrzymuje.

Na  pytanie  radnej  M.  Ochman-Lizurek  gdzie  należy  oddawać  opony  z  ciągnika,  udzielono 
odpowiedzi, że należy zagospodarować je we własnym zakresie.

Radni wnioskowali, by śmieci wywozić co miesiąc a nie raz w miesiącu.

Radny  P.  Czapla  wnioskował,  by  śmieci  z  ul.  Dębowej  w  Gosławicach  i  ul.  Dębowej  w 
Dobrodzieniu odbierać za jednym razem ( do tej pory są to dwie trasy).

Radny T. Miazga poinformował, że przy ul. Oleskiej w Dobrodzieniu po opróżnieniu kubłów, są 
one rozrzucanie na wjeździe do posesji a winne być ustawione w to samo miejsce, z którego były 
zabierane.

Radna J.  Kasprzyk wnioskowała,  by przy wysypywaniu śmieci  przy ścisłej  zabudowie zwrócić 
uwagę na unoszący się kurz i w miarę możliwości spowodować, by jeździł  samochód z plandeką.

Radny  E.  Korzyniewski  odniósł  się  do  informacji  w  sprawie  złożonych  deklaracji.  Różnica 
pomiędzy ilością osób wg deklaracji i ilością osób wg zameldowania wynosi 2038 zapytał czy są 
osoby,  które  nie  płacą  za  wywóz  śmieci,  gdyż  z  informacji  wynika,  że  gospodarstw 
niezamieszkałych na terenie miasta i gminy jest 130.

Pan Czerniak wyjaśnił,  że duża ilość mieszkańców przebywa za granicą,  jest  sporo osób, które 
przebywają w domu po 2-3 dni. Obecnie porównuje osoby zameldowane z osobami wykazanymi w 
deklaracjach. Trzeba także skupić się nad osobami, które złożyły deklaracje a nie wystawiają śmieci 
oraz nad osobami, które wystawiają śmieci a nie złożyły deklaracji.

Punkt 4.

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

Punkt 5.

W sprawach różnych:

1/  Na  wniosek  radnego  Gabriela  Kukowki  zaproszono  na  dzisiejsze  posiedzenie  komisji 
Komendanta Powiatowej Policji w Oleśnie, gdyż jednym z punktów posiedzenia jest wydzielenie 
Placu Wolności jako strefy dla pieszych oraz wydzielenia przejść dla pieszych.
        
Na  dzisiejsze  posiedzenie  komisji  przybył  Zastępca  Naczelnika  młodszy  aspirant  Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego Sebastian Wąsiński, radny Gabriel Kukowka i Państwo Drozda z 
Rzędowic.

Radny G. Kukowka wyjaśnił, że zwrócił się z takim wnioskiem, gdyż chciał poprosić o pomoc w 
organizacji  ruchu  przy  Placu  Wolności  w  Dobrodzieniu.  Zaproponował  wprowadzenie  strefy 
zamieszkania.
Zwrócił  się  z  zapytaniem  czy  jest  możliwość  ustawienia  spowalniaczy,  likwidacja  przejść  dla 
pieszych na 3 uliczkach. Radny uważa, że w interesie policji nie jest gnębienie ludzi, a mieszkańcy 
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ostatnie wizyty traktują jako nagonkę.

Pan  Sebastian  Wąsiński  wyjaśnił,  że  od  czasu  kiedy  rynek  został  pozbawiony  kategorii  drogi 
krajowej  stał  się drogą gminną.  Stwierdził,  że zmiany oznakowania w ciągu drogi gminnej  nie 
opiniuje komendant tylko starosta. Wniosek z propozycjami należy więc wysłać do starostwa, który 
przekaże go na posiedzenie komisji, po czym wyda decyzję.
Pan Wąsiński odnosząc się do propozycji  zlikwidowania przejść dla pieszych stwierdził,  że nie 
można tego zrobić, gdyż jest obowiązek, by pasy istniały.
Przy  wprowadzeniu  strefy  zamieszkania  nie  mogą  parkować  samochody  dostawcze  w  pobliżu 
sklepu tak jak to ma teraz miejsce. Należy zdać sobie sprawę, że zwiększa się liczba wypadków 
drogowych z udziałem pieszych.

Radny G. Kukowka stwierdził, że skoro w strefie zamieszkania nie mogą parkować samochody to 
trzeba stworzyć taką strefę, by ponownie mogli. Można również wprowadzić progi zwalniające i po 
godzinie 22 wyłączyć rynek z ruchu.

Pan  Wąsiński  wyjaśnił,  że  przy  progach  zwalniających  należy  liczyć  się  ze  wstrząsami  o 
szczególnej mocy, natomiast wyłożenie drogi kostką brukową powoduje duży hałas w nocy.

Radny  E.  Grabiński  odniósł  się  do  stwierdzenia,  że  samochody  dostawcze  nie  będą  mogły 
parkować stwierdził, że są znaki zakazu postoju za wyjątkiem samochodów dostawczych.

Pan Wąsiński stwierdził, że należy zastanowić się nad konkretnym projektem przebudowy rynku.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że głównym tematem jest kwestia organizacji ruchu na rynku.

Radni poruszyli sprawę bezpieczeństwa, przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych.

Pan Wąsiński zasugerował, by projektując parking wziąć pod uwagę warunki techniczne i warunki 
w prawie oraz wyznaczyć miejsca dla inwalidów.        

Zastępca  Burmistrza  stwierdził,  że  obecna  organizacja  ruchu  jest  już  od  wielu  lat,  mając  w 
perspektywie  budowę  obwodnicy  zapytał  czy  jest  sens  przebudowy  rynku  z  ryzykiem,  że 
spowoduje ona więcej kolizji. Osobiście obawia się wprowadzenia strefy zamieszkania.

Radny  G.  Kukowka  zaproponował,  by  rynek  został  przeznakowany  od  już,  by  można  go 
przetestować.

Radny  E.  Korzyniewski  stwierdził,  że  decyzje  radnego  nie  są  słuszne,  gdyż  ludzie  są 
przyzwyczajeni  do  pewnej  prędkości  i  propozycja  nie  spełnia  swojej  roli.  Uważa,  że  pewne 
zdyscyplinowanie powinno być, nie możemy zmieniać organizacji ruchu, gdyż w innych krajach są 
pasy. Jest przeciwny wprowadzeniu strefy zamieszkania.
Zwrócił się z zapytaniem czy obecna ilość przejść dla pieszych jest wystarczająca czy może być  
zwiększona.

Pan Wąsiński stwierdził, że nie jest projektantem, są pewne zależności i wtedy dokłada się przejść 
lub odejmuje.

Radny B. Cholewa stwierdził, że jest za wnioskiem radnego Kukowki.
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Radna J. Kasprzyk stwierdziła, że dziwi ją propozycja ustawienia progów zwalniających, gdyż nie 
ma aż takiego ruchu w rynku.
Pani Drozda zwróciła się do p. Wąsińskiego z prośbą by zobaczył co się dzieje jak policja stoi w 
rynku, jak wielkie towarzyszy temu zamieszanie.

Radny B. Cholewa stwierdził, że mieszkańcy byliby zadowoleni, gdyby patrol była koło szkół 
i   przedszkoli.

Radny  E.  Korzyniewski  przypomniał,  że  na  spotkaniu  z  zastępcą  komendanta  policji  w 
Dobrodzieniu zwrócił uwagę na stan chodnika koło komisariatu. Stwierdził, że budynek jest ładny 
ale dojście do komisariatu fatalne.

Komendant Komisariatu Policji w Dobrodzieniu G. Siwiaszczyk wyjaśnił, że obejście nie jest ich 
własnością. Inwestycja odbywała się na działce przekazanej przez gminę.

Radny  G.Kukowka  stwierdził,  że  nie  rozumie  działalności  straży  miejskiej,  uważa,  że  duże 
znaczenie w utrzymaniu bezpieczeństwa ma praca policji. Jeżeli dojdzie do likwidacji przejść dla 
pieszych będzie się czuł za to odpowiedzialny.

Radny  E.Korzyniewski  stwierdził,  że  dobre  relacje  pomiędzy  policją  a  społeczeństwem  mają 
polegać na przestrzeganiu przepisów.

Zastępca Burmistrza poinformował, że z rynku korzystają autobusy, jesteśmy w trakcie propozycji 
reorganizacji ruchu ulicy Lublinieckiej, chcemy się także przyjrzeć okolicznym ulicom i trzeba ten 
fakt  uwzględnić  przy  reorganizacji.  Stwierdził,  że  nie  przekonuje  go  wprowadzenie  strefy 
zamieszkania.

Pan Wąsiński stwierdził, że strefa ograniczenia prędkości, skrzyżowanie z drogą wojewódzką nie 
może być zlokalizowane przy strefie zamieszkania.

Radny E. Gasch zaproponował, by rynek wyłączyć z ruchu, pozostawić tylko dla zaopatrzenia.

Radny G. Kukowka stwierdził, że dojdzie do tego co jest w Oleśnie, wyprowadzono ruch z rynku i  
zamiera handel. Zaproponował, by strefę zamieszkania wprowadzić w rynku + ul. Ks. Gładysza i 
przedłużyć od ul. Opolskiej.

Burmistrz stwierdziła, że wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Zwróciła się z zapytaniem co 
takiego się wydarzyło na rynku, że policja stoi i zatrzymuje pieszych, natomiast w innych rejonach, 
gdzie policja powinna być to jej nie ma. Samochody ciężarowe w Pietraszowie jeżdżą z nadmierną 
prędkością i tam brak jest kontroli. Burmistrz przekazała, że mamy pretensje i zaczynamy żałować, 
że przekazaliśmy działkę pod budowę komisariatu i środki na zakup samochodu.
Zdaje sobie sprawę z faktu, że należy szanować zawód policjanta, ale szanujmy się wzajemnie. 
Zwróciła się z zapytaniem czy rzeczywiście na rynku istnieje aż takie zagrożenie, że potrzebne są 
patrole w czwartki i soboty.

Pan Wąsiński wyjaśnił, że wystawiono na terenie powiatu oleskiego 81 mandatów dla pieszych i 
jest to niewielka liczba w stosunku do wystawionych mandatów dla kierowców a jest ich około 
14.000 w powiecie. Stwierdził, że rozumie, że nam się to nie podoba ale chodzi o bezpieczeństwo.

Na  pytanie  zastępcy Burmistrza  czy  policja  dysponuje  radarem przenośnym na  trójnodze,  pan 
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Wąsiński wyjaśnił, że niestety nie.

Na pytanie radnego B. Cholewa  czy można zwrócić się o ustawienie znaku „ kontrola radarowa”,  
pan Wąsiński wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości.

Radny P. Czapla  wnioskował, by zwiększyć patrole na ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu.

Pan Wąsiński wyjaśnił, że z uwagi na bezpieczeństwo wzmożone patrole odbywają się przy drodze 
krajowej  nr 46 w Turzy i Gosławicach.
Zaproponował, by wykonać symulację, jednak uważa, że jeżeli pójdziemy w kierunku rekreacji i 
wypoczynku to sklepy upadną. Proponuje odnowić oznakowanie.
Na wniosek  Zastępcy Burmistrza,  Komendant  Komisariatu  Policji  w Dobrodzieniu  przedstawił 
informację na temat bezpieczeństwa w Gminie Dobrodzień nas tle powiatu i województwa.

2/ Na pytanie radnej J. Kasprzyk czy była konieczność odcięcia wody przy ul. Lublinieckiej 40, 
Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że zaszła taka potrzeba z uwagi na niezamieszkanie tego lokalu i by nie 
powstało rozstrzelenie i zalanie.

3/ Na pytanie radnego E.Korzyniewskiego jak przedstawia się sprawa pomieszczeń dla Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Burmistrz wyjaśniła, że po przetargach będzie wiedziała 
ile będzie pieniędzy, jednak uważa, że ważniejsze są remonty dróg i realizacja zadań bieżących.

4/ Radny B. Cholewa wnioskował o załatanie dziur przy ul. Topolowej.
Wnioskował o wystąpienie z pismem do GDDKiA o sprawdzenie zasadności ustawienia znaku A3 
na  drodze  krajowej  w  miejscowości  Myślina  w  rejonie  skrzyżowania  z  drogą  powiatową  w 
kierunku Staniszcz.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Jadwiga Kasprzyk

                                                                                                                                                              6


